
Helena og Cristina
Hent bøger PDF

Annette Herzog

Helena og Cristina Annette Herzog Hent PDF Forlaget skriver: I Kom forbi-bøgerne fortæller udlændinge om,
hvad der fik dem til at flytte til Danmark. Om hvordan det var i starten, og hvordan det er nu. Hvilke

vanskeligheder og gode ting de oplever, og om forskellen mellem Danmark og det land, de kommer fra.

I denne bog møder vi Helena fra Estland og Cristina fraPortugal. Helena er lærer og har læst sprog og
litteratur på universitetet, Cristina er lægesekretær, men arbejder med rengøring. Mens Helena taler næsten
fejlfrit dansk, kæmper Cristina med at lære det danske sprog. Begge kæmper de med at finde venner. Og de

griber det an på meget forskellige måder.

Kom forbi: Helena og Cristina er en del af serien fakta&fiktion for voksne udlændinge der er ved at lære
dansk. Bogen hører hjemme på seriens blå niveau der er målrettet undervisning og test på DU 3 modul 4 og

DU 2 modul 5.

Alle titler i fakta&fiktion er indtalt på seriens hjemmeside.
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