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Anna, Banana 5:Stakkels, lille killing Anica Mrose Rissi Hent PDF Anna og Banana finder en lille hjemløs
killing. Den ser træt og sulten ud, men den er bange og løber væk fra dem. Anna får hjælp fra sine veninder,
så de kan finde den lille killing. Men når man så har fundet killingen, hvad stiller man så op med den? Den
må ikke være hjemme hos Anna eller de andre. Anna kan ikke bære tanken om at skulle svigte den lille

killing.

Måske kommer hjælpen fra uventet kant?

 

5. bind i serien om Anna, hendes veninder og hunden Banana - om hverdag, skole, familie og de små
problemer, som faktisk kan fulde rigtig meget.

 

Læs også de forrige bind i serien Anna, Banana:

Uvenner (1)

En, to mange (2)

Væddemålet (3)

En hund, to hundrede (4)

 

Flere bind på vej!

 

Anna og Banana finder en lille hjemløs killing. Den ser træt og
sulten ud, men den er bange og løber væk fra dem. Anna får hjælp
fra sine veninder, så de kan finde den lille killing. Men når man så
har fundet killingen, hvad stiller man så op med den? Den må ikke
være hjemme hos Anna eller de andre. Anna kan ikke bære tanken

om at skulle svigte den lille killing.

Måske kommer hjælpen fra uventet kant?

 

5. bind i serien om Anna, hendes veninder og hunden Banana - om
hverdag, skole, familie og de små problemer, som faktisk kan fulde

rigtig meget.

 



Læs også de forrige bind i serien Anna, Banana:

Uvenner (1)

En, to mange (2)

Væddemålet (3)

En hund, to hundrede (4)

 

Flere bind på vej!
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