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Der neue Bruder Annette Weber Hent PDF Forlaget skriver: Leonies kæreste Julian slår op og finder
lynhurtigt sammen med hendes bedste veninde. Samtidig flytter morens irriterende kærestes søn ind, og Tim

skal have et af Leonies værelser, bruge badeværelset om morgenen og gå på hendes skole. Men Tim
indvilliger i at spille Leonies nye kæreste for at gøre Julian jaloux. Og det virker! Indtil Leonie pludselig

opdager, at hun slet ikke vil have Julian tilbage, for hun har forelsket sig i Tim.

Eselsohr
Der neue Bruder indgår i frilæsningsserien Eselsohr, der byder på læsværdige og elevnære fortællinger samt

spændende og relevant viden om de tysktalende lande.

Serien er inddelt i to sværhedsgrader. De grønne bøger er målrettet elever, der har haft 2-3 års
tyskundervisning, mens de gule bøger, herunder Der neue Bruder, henvender sig til elever, der har haft 3-4 års

tyskundervisning.
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