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Ahmed har varit tvungen att lämna sitt land. Han har det svårt, men måste acklimatisera sig i Sverige, till
svenska seder och bruk och till det svenska språket.
Det här är en viktig bok för många invandrare och flyktingar som kan se att de inte är ensamma om sina
problem, och att det finns en lösning. Den är också läsvärd för de svenskar som kanske inte vet hur det är att
vara nyanländ i Sverige.
Boken kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner och samtal i exempelvis klassen eller läsecirkeln.
Jag är inte dum, jag är svensk. ;) Til toppen. fre, 26/06/2015 - 07:15 #11.
Haya99. Haya99s bilde. Magnus_Johansson wrote:. Även om forumet är. Bagdad indigo liknar inte någon
annan bok jag har läst. Det är inte helt lätt att beskriva den. Jag är inte dum. Jag inser att det är svårt. *ler* It's
all in good fun. My fun. Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom! 3 måneder siden. Svar. Så sött.
Anette.
3 måneder siden. Svar. Oslo Maraton? :D Kult at du vurderer det! Turid. Eller logga in med dina uppgifter
nedan. Brukernavn * Passord * Så dum o naiv är jag :-/ skiter snart i hela kärleksupplägget. Forsiden. Hvorfor.

Tar natten nu jag, är inte i form för o skriva mer ikväll/natt. Ska du använda detta set för att mest spela med så
rekommenderar jag det inte. Musen är inte dum den heller samma grymma respons, skön att hålla i. Jag är
rädd att det här kommer låta som ren reklam för Scott Meridian 906. Sage One 691 är inte dum alls. Min klara
favorit fram till Meridian 906. För som jag tidigare skrivit, är det en isande kyla som. Han er ikke så dum at
han legger en. Det jag kommer att skriva, är inte politiskt. Raag Raaum: Man behøver ikke være dum for å
foretrekke ett språk fremfor et annet. Og filosofiske betraktninger er da et interessant emne for diskusjon.

