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Kartkatastrofen Ingelin Angerborn boken PDF Viktor, Vilma och Viking har bildat en hemlig klubb, AB
Klant & kompani. De är nämligen experter på att klanta till det allt verkar gå fel när de är i farten. Det hela
börjar med att Viking ska orientera med Meltem, tjejen han varit kär i sen hon började i hans klass. Hon med
den söta, allvarliga munnen och ögon som stjärnor. Hon som Viking vill krama. Men det går inte så bra. Inte

alls. Och det blir verkligen inte bättre när han träffar Viktor och Vilma.

Kartkatastrofen är den första delen i serien om Klant & Kompani. I den här nyutgåvan är alla Jenny Karlssons
superfina och festliga bilder färglagda. Det är en rolig kapitelbok, med korta kapitel, högt tempo, perfekt

tajming och lite pirrig kärlek förstås. En serie som även ganska ovana läsare ska klara av att läsa helt själva.
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