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En fed plan? Boris Boll-Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Så er Amir og Valde på banen igen. Bog to i
PS-serien om Amir og Valde. I denne anden bog, En fed plan?, er Ulrik fra RBs herrehold målet for drengenes
narrestreger. Ulrik har fået anførerbindet i stedet for den skadet Tue, der træner Amir og Valde. Drengene
udtænker der for en fed plan, med Is- Kajs parasolstang, der skal sende Ulrik på skadeslisten og Tue tilbage

som anfører. Men lykkes det uden at blive opdaget?

Tegneren Kim Dalsgaard har igen illustreret bogen om Amir og Valde, i sind vanlige sjove og funky stil, så
den supplerer Boris Boll-Johansen tekst på bedste vis.

PS er letlæsningsbøger til piger og drenge fra 8 år, der er kommet godt i gang med læsningen. Bøgerne er
læsepædagogisk bearbejdede med farveillustrationer og kan anvendes til læsetræning, læseindsats eller bare

til en super læseoplevelse.
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