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Lange røde negle Bodil Randers Hent PDF Yrsa og Olga kan godt være en smule bange for Store Iris. Hun
maler nemlig sine lange negle røde, hver gang Kaj fra rækkehusene kommer forbi, og hvis Yrsa og Olga
kommer til at drille hende, så kan Store Iris finde på at nive dem med de lange røde negle. Og det kan godt

blive til en del niveri, for Yrsa og Olga er ret drillesyge af natur.

En dag gør de to små piger en vigtig opdagelse: Store Iris har en svaghed, som kan gøre hende sød og blid
som en missekat – drenge! Hvis det kan lykkes Yrsa og Olga at finde en dreng til Store Iris, så kan det være,

at de kan undslippe hendes lange røde negle for altid …

Den danske forfatter Bodil Randers har udgivet en lang række børnebøger, der både er hyggelige og
spændende. Samtidig takler Bodil Randers‘ bøger også svære følelser og hårde situationer, som et barn kan

komme ud for.

 

Yrsa og Olga kan godt være en smule bange for Store Iris. Hun
maler nemlig sine lange negle røde, hver gang Kaj fra rækkehusene
kommer forbi, og hvis Yrsa og Olga kommer til at drille hende, så
kan Store Iris finde på at nive dem med de lange røde negle. Og det
kan godt blive til en del niveri, for Yrsa og Olga er ret drillesyge af

natur.

En dag gør de to små piger en vigtig opdagelse: Store Iris har en
svaghed, som kan gøre hende sød og blid som en missekat – drenge!
Hvis det kan lykkes Yrsa og Olga at finde en dreng til Store Iris, så
kan det være, at de kan undslippe hendes lange røde negle for altid

…

Den danske forfatter Bodil Randers har udgivet en lang række
børnebøger, der både er hyggelige og spændende. Samtidig takler

Bodil Randers‘ bøger også svære følelser og hårde situationer, som et
barn kan komme ud for.
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