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BESKRIVNING
Jag är ett monster.Skriket kommer fast jag inte vill.När jag blir arg kastar jag saker.Jag behöver en
resursperson.Det säger min fröken.Jag vill också ha det.Då kommer allt bli bra tror jag.Men pappa säger
nej.Han vill inte att jag ska vara misslyckad säger han...- Det här handlar om han som kallar sig för
Monster. Mest för att hans mamma och pappa tycker att han är det. Ett monster. För att han bråkar och
förstör. Fast han kämpar hela tiden med att allt ska bli bra. Utom när han blir arg då. Och det händer ju
ibland. Hans skola tycker han behöver en resursperson. Men det tycker inte hans föräldrar. De har inget
misslyckat barn...Den här boken tillägnar jag alla er barn som jag har träffat.Att vara ett monsterkan vara
något bra.Lyssna inte på vad andrasäger och tycker att du ska vara.Kom ihåg att det är du som bestämmer
vad du kan klara.Du är perfekt precis som du ärDu är den största hjälten i din egen värld.Copyright Anette
Skåhlberg 2018
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Monster (film) - Wikipedia
Effektiv rekrytering och arbetsförmedling på Internet. Använd Monster för att skapa ett slagkraftigt CV,
söka lediga jobb och få fart på din karriär.

Monster - Micael Dahlén - Bok (9789186815660) | Bokus
Directed by Patty Jenkins. With Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Lee Tergesen. Based on the
life of Aileen Wuornos, a Daytona Beach prostitute who became ...

Monster Energy
Handling. Monster är baserad på den sanna historien om seriemördaren Aileen Wuornos (spelad av
Charlize Theron). [1] Filmen börjar i det ögonblick då Aileen ...
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