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Så god som ny Kristina Aamand Hent PDF Den dag forstod jeg, at jeg havde noget meget dyrebart mellem
benene, og at det kunne gå i stykker, hvis jeg ikke passede på.

Maryam betyder ærbar på arabisk. Og Maryam ved godt, at man for alt i verden må være ærbar. Det betyder,
at man skal passe på sig selv - og især på drengene.

Men hvad gør man, når man møder en planet, der hedder Pelle med verdens blåeste øjne og universets
stærkeste tyngdekraft?

Forfatter Kristina Aamand har skrevet flere bøger om unge med muslimsk baggrund. Hun er uddannet
sygeplejerske og socialrådgiver og har i en årrække haft sin egen brevkasse for unge.

Så god som ny er en del af CARLSENS BILLEDNOVELLER, som er billedbøger til unge: korte, illustrerede
historier skabt af nogle af de allerbedste forfattere og illustratorer - i dette tilfælde Kristina Aamand og

Solveig Agerbak.
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