
Emmy 7 - Tour de Paris
Hent bøger PDF

Mette Finderup

Emmy 7 - Tour de Paris Mette Finderup Hent PDF Emmy 7 - Tour de France Paris

Emmy kan se frem til en møgkedelig og regnvåd påskeferie helt alene i Hejresø, mens mor og Matematik-
Mogens, der lige har "vundet" 52.000 kroner i skat, tager sydpå og leger romantisk kærestepar i byernes by.

Altså lige indtil Mogens siger de ord, der rykker ham fra en-der-tilfældigvis-bare-er-kæreste-med-mor op i
mulig papfar-ligaen: "Men du skal da med, Emmy! Både du og Martin. Vi skal da alle sammen til Paris!"

Emmy kan næsten ikke få armene ned, men inden hun kommer ud af landet, er der både ting, der skal huskes
(for eksempel passet, for det er lidt surt at opdage, at det mangler, når man er halvvejs til lufthavnen) og

andet, hun næsten ville ønske, hun havde glemt derhjemme (for eksempel sin mor).

Men forude venter sol og blå himmel, Eiffeltårnet, loppemarkeder, søde drenge med brune øjne og lækre
restauranter med ... levende hummere, der ser desperate på hende, inden de forvandles til eksotiske måltider.

Og mindst 245 metrostationer man kan fare vild i ...
Paris, here we come!
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