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Vi skal flytte E-lydbog Kirsten Ahlburg Hent PDF Alting ved Martin er sort, den glade og lyse Martin er helt
væk. Han synes at alting er så trist. Før i tiden var han altid glad. Han klarede sig godt i skolen og på
gymnasiet, han rejste rundt i et år og fik sin lærereksamen. Han glædede sig til at komme i gang med at

undervise, men der var mange ansøgere og få job. Nu er der snart gået 2 år og stadig intet job.

Det går heller ikke så godt i forholdet til Sofie. Han har været tæt på at slå hende! Martin tager en beslutning.
Nu vil han have et job. Han søger længere og længere væk fra Århus, hvor de bor.

Endelig sker der noget godt. Han skal til samtale på en skole i Tønder. Hvordan vil Sofie reagere, når han
fortæller, at de måske skal flytte?
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