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Om forfatteren:
Forfatteren Maj-Britt Ajner Christiansen har mange års erfaring med undervisning af voksne med dansk som

andetsprog og har udgivet flere bøger til målgruppen.

Fru Jensen bor på et plejehjem.
Amina er i praktik på det plejehjem.
Fru Jensen kan godt lide Amina.
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