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Molly och Justin är redo. Redo för det; att ha sex för första gången. Molly planerar allt noga, det ska vara
romantiskt och fint. Och det börjar ganska bra, även om Justin inte följer planerna riktigt. Så råkar Mollys
hund svälja kondomen, och det blir komplett kaos. Att ha sex första gången är stort. I den här lyhörda och

samtidigt roliga berättelsen avdramatiseras sexdebuten något.Konceptet Ung innebär en ny satsning på riktigt
lättlästa ungdomsböcker för yngre tonåren. Titlarna är valda för att spegla en verklighet som kanske inte alla
ungdomar lever i, men ändå hör talas om. Här finns stöld, fylla och utsatthet på sociala medier. Men också
vänskap, mod och massor med humor. Den här boken finns på svenska (Kondomjakten), på engelska (Good
Golly, Miss Molly) och på tyska (Ach du liebes Lieschen).Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare,

har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder.

Klassifikation Skönlitteratur översatt från danska. Böcker på andra språk AZ Biografier Faktaböcker.

Kondomer Roliga,Kondom Engelska

Redo för det att ha sex för första gången . Alltid bra priser och snabb leverans. Om hur viktigt det är med
samtycke mellan de som är inblandade. Som barnekriminell og narkoman var han ut og inn av fengsel i 11 år.
Molly planerar allt noga det ska vara romantiskt och fint. Molly planerar allt noga det ska vara romantiskt
och fint. ER STRAARUP SNDERGAARD Kondomjakten SIDAN 5 34. Av Søndergaard Per Straarup. Sök i
det mest omfattande indexet över böckers hela text i världen. Originaltittel Trojan War. Kondomjakten

Elektronisk resurs. Alla svenska boktitlar och massor av engelska. Språk Svenska. Vårens lättlästa nyheter för
barn och unga är samlade i Nypon förlags vårmagasin 2020. Transcript SPANIAAVISEN.NO FORDI
NYHETENE ALDRI TAR FERIE SPANIAAVISEN.NO FORDI NYHETENE ALDRI TAR FERIE Nr.

Inbunden 2019.
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