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Bedste venner 2 - Asta og det glemte gravsted Trine Bundsgaard Hent PDF Hr. Bibi er Astas nabo. Hans øjne
lyser i mørke, og han har begravet sin kone i baghaven. Det siger Fanny i hvert fald. Asta er nødt til at

undersøge sagen. Snart er hun viklet ind i løgnehistorier og spionage, og hun kan slet ikke rigtig finde ud af,
om Fanny overhovedet vil være venner eller ej.

Her er andet bind i en helt ny, smadder underholdende og meget velskrevet serie om Asta på 8 år og hendes
hverdag med skolen, forældrene, den fjollede lillebror og ikke mindst – hendes bedste venner.

Serien 'Bedste venner' fortæller med humor og følsomhed om mødet mellem Asta og Fanny. De to piger
udvikler et varmt venskab, men tager også deres kampe – for de er begge to fulde af gode ideer og udstyret

med en udpræget trang til at bestemme.

Indlæst af Grete Tulinius i 2014.
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