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BESKRIVNING

Sedan en tid bor Sorah i Sverige. Hon har flytt från ett land där det är krig. Det tar tid att vänja sig vid att
leva ensam i ett nytt land. Men så får Sorah börja som praktikant i en svensk kyrka. Där får hon nya vänner
på ett sätt som hon inte hade väntat sig.Att finna en ny vän i en arbetsgemenskap är oväntat och härligt. Att
möta fördomar och se att de kommer på skam är också en seger. Sverige är kanske inte alltid så kallt och
stelbent som det först verkar.I historien finns det flera aspekter som är intressanta att diskutera och fundera
över.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Barnens lägerö | En ny vän | Svenska Cartoon Network

Jag har en ny vän. Hon heter Jamaica. Hon är mörk och go precis som den där 70%iga chokladen som du
tycker så mycket om. Vet du? Hur mycket man än plutar med ...

Mitt liv här och nu: En NY vän - mittlivharochnu.blogspot.com

Köp En ny vän. Sedan en tid bor Sorah i Sverige. Hon har flytt från ett land där det är krig. Det tar tid ...

UMO frågar: Hur får man nya vänner? - Umo

Tror du på ny och blomstrande kärlek, misströstar du över att finna den rätte, eller är du helt enkelt nöjd
med att styra över dig själv?
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EN NY VÄN

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20NY%20V%C3%84N&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20NY%20V%C3%84N&ln=se
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