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Da Anna løb væk – en historie om at få lus Lene Langkow Saaek Hent PDF I år er det Anna, der skal være
Luciabrud og gå forrest med lyskrans i håret.

Hendes veninde Mia er misundelig.

Mia driller Anna med, at hun har fået lus, og Anna løber væk fra sfo’en.

Hjemme forsøger Anna at få lusene væk, men da hun hører uhyggelige lyde i huset, skynder hun sig ud og
løber af sted ind i den mørke skov.

Uddrag af bogen

Anna ligger helt stille.

Hun trækker næsten ikke vejret.

Mon det er en tyv?

Anna lytter og lytter.

Hun kan mærke hjertet dunke højt.

Jo, det er helt sikkert en tyv!

Han er nok kravlet ind gennem det vindue, hun har slået i stykker.

Nu er Anna helt stiv af skræk.

Tænk, hvis tyven finder hende!

Tænk, hvis han gør hende noget!

Tænk, hvis han har en kniv med eller en pistol!

Forsigtigt sætter Anna sig op.

Bare tyven ikke hører hende.

Hvad skal hun dog gøre?

Om forfatteren

Lene Langkow Saaek, født i 1951, mor til tre og bedstemor til syv.

Som ung blev jeg uddannet porcelænsmaler og læste senere til socialpædagog.

Skrevet har jeg altid, men i mit daglige arbejde på en skole er det mest den spontane fortælling, hvor børnene
er med til at finde på, jeg beskæftiger mig med, men jeg har blandt meget andet også lavet en del sange,

ligesom jeg maler og tegner lidt.

Tidligere har jeg fået udgivet en lille bog og flere musicals for børn, men har en masse andre skriverier på
bedding.
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