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enkeltbidrag fra førende forfattere på børnelitteratur-området. Denne bog i serien er skrevet af børne-, og
ungdomsbogsforfatteren Christina Nordstrøm. BEMÆRK: Denne bog har indhold beregnet til større børn og

unge - men lav lix og lavt lettal. Kan man hedde Arne Jensen? Arne har det svært med sig selv og med
pigerne. En dag dukker pigen Viola op, og det ændrer Arnes syn på verden. Pludselig kan han få venner i

skolen og endda spille fodbold - næsten som Messi! Hver bog indeholder 44 sider i A5 format i farver. Den er
trykt på ekstra tykt papir for øget holdbarhed Hver bog i serien indeholder en selvstændig historie, og

bøgerne kan læses i vilkårlig rækkefølge. Bøgerne har varierende let- og lix. Illustreret af Keld Petersen Flere
titler af andre forfattere er under udarbejdelse.
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