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Jeg siger op Ulla Graumann Hent PDF Denne bog er en selvstændig fortsættelse af Livet går så hurtigt.
Milena arbejder som rengøringsassistent på et stort og flot advokatkontor. Hun skal skynde sig for at nå

opgaverne inden hun skal videre til det næste job i revisionsfirmaet. Arbejdet er hårdt og dårligt betalt. Hun
må arbejde om aftenen og natten, for hun er nødt til at tjene penge. Milena er hele tiden træt, og hun har ikke

tid til sin lille søn.

Michail arbejder stadig på stålværket, og han er glad for sit venskab med Svend. De taler godt sammen. Det
er også Svend, der opmuntrer til at låne bøger på biblioteket.

Bogen er placeret under den fælles overskrift Arbejde og samfund; en lille temaafdeling, som er velegnet til
arbejdsmarkedsrettet dansk. Ud over den gode historie giver seriens romaner ordforråd til det danske
arbejdsmarked og tematiserer bl.a. integration, arbejdspladskultur, arbejdsmiljø, fagforeninger og

udfordringerne ved at skabe sig et liv i et nyt land.

Romanerne er både til individuel læsning som understøttende frilæsning og som en del af en fælles,
arbejdsmarkedsrettet undervisning. De tilhørende kommunikative og modultestforberedende opgaver er både

individuelle og klassebaserede.
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