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Anna Banana 1: Uvenner Anica Mrose Rissi Hent PDF Anna på 8 år er bedste veninder med Sadie. De leger
altid sammen. Også henne i skolen. En dag bliver Sadie pludselig sur på Anna uden at fortælle, hvad der er i
vejen. Anna prøver først at gøre alt, hvad hun kan for at blive venner igen. Men når man ikke ved, hvad der er
galt, er det svært at gøre godt igen. Til sidst bliver Anna selv sur på Sadie og kommer til at sige og gøre ting,
som sårer Sadie. Men det er da kun fair. Er det ikke? Hvorfor gør det så så ondt indeni? Anna, Banana er en
serie for piger i alderen 6-9 år om venskaber og konflikter. Bøgerne kan læses højt, men de er også velegnet

til selvlæsning. Der er flere bøger i Anna, Banana-serien.
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