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En rigtig helt Kirsten Ahlburg Hent PDF Mia elsker søndage, for her har hun tid til sin hest. I dag vil hun ride
en tur i det dejlige solskin. Hun rider ud i skoven.

Hun hører en lyd. Mon det er en kat? En ræv? Eller noget helt andet? Det lyder nærmest som én, der græder.
Inde mellem træerne får hun øje på en kasse. Det er her, lyden kommer fra. Mia er lidt bange, hjertet hamrer i

brystet, hun er jo helt alene. Alligevel går hun hen og åbner kassen.

Bogen er en dansk udgave af A Hero i serien På let engelsk.

Frilæsningsbøgerne i Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i en gul (lix 7-8), en rød (lix 8-10) og en lidt
sværere blå (lix 12-15) serie. Indholdsmæssigt er bøgerne til en vis grad opdelt i tøse- og knejteemner med

temaer hentet fra unges hverdag: fester, pc, chat, mobiler, venskaber, sorger og bekymringer mm.

Bogen tilhører gult niveau i Café serien.
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