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Maria er nysgjerrig, oppfi nnsom 
og sjenert. Hun liker matematikk 
og å spille piano. Hun elsker 
gåter og prøve å sette ting 
sammen. Hun liker også å spille 
basketball med storesøsteren sin.

Favorittfargen til Maria er blå. 
Favorittdyret til Maria er en 
kneler. Maria kunne spist ost 
hver dag! Hun liker ikke å spise 
havregryn, og hun liker spesielt 
ikke lyn og torden.

Maria liker å spille på 
datamaskinen sin. Hun skulle 
ønske hun var fl inkere til å kode. 
Hun elsker å gå turer i skogen på 
jakt etter kule insekter. Hun blir 
fl au når læreren ber henne svare 
på spørsmål hun ikke vet svaret 
på. Hun ler alltid av dumme lyder!

Maria går til skolen sammen med 
faren og søsteren sin. Hun liker 
å lese historier om superhelter. 
Maria ønsker å bli lege når hun 
blir stor.

Møt Maria
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Daniel er kunstnerisk, eventyrlysten 
og hjelpsom. Han elsker å bygge 
og skape nye ting. Favorittfaget 
hans på skolen er kunst og 
håndverk. Favorittfargen hans er 
grønn.

Daniel har en tvillingbror. Daniel 
sitt hemmelige talent er at han 
kan snurre rundt 30 ganger på rad 
uten å bli svimmel.

Daniel liker ikke spinat eller 
slanger. Han elsker hunder. Han 
liker skolen, men skulle ønske at 
han var bedre i matte. Daniel 
liker å fi kse ting. Han er nysgjerrig 
på hvordan ting bygges. Han ler 
alltid av «bank, bank»-vitser.

Daniel liker ikke å måtte våkne 
tidlig for å gå til skolen. Han tar 
heller bussen til skolen. Daniel 
elsker å lese historier om venner 
som gjør noe heroisk. Han ønsker 
å bli arkitekt når han blir stor.
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Sofi e er morsom, kreativ og 
klovnete. Hun elsker å svømme 
og spille tennis. Hennes mål er å 
vinne en gullmedalje i OL en dag.

Favorittfaget til Sofi e er skriving. 
Hun elsker å skrive om kjente 
idrettsutøvere. Favorittfargen 
hennes er oransje. Favorittdyret 
hennes er skilpadder.

Sofi e blir sint når lillesøsteren låner 
tingene fra henne, uten å spørre. 
Hennes hemmelige talent er at 
hun kan utføre en fl ikkfl akk. Hun 
liker ikke å spise rosenkål. Sofi e 
elsker å være nær havet. Hun kan 
navnene på over 100 forskjellige 
typer fi sk!

Hun ler alltid av tegnefi lmer. 
Hun sykler på en lilla og oransje 
sykkel til skolen. Sofi e ønsker å bli 
journalist når hun blir stor.
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Leo er glad, snill og litt stille av 
seg. Han elsker å lese. Han har 
alltid en bok om romvesener eller 
zombier i ryggsekken sin.

Han liker å løpe, og tror han 
begynner å bli superrask. Han vet 
at han kan løpe fra et romvesen 
eller en zombie hvis han måtte det.

Han skulle ønske han var fl inkere i 
kunst og håndverk. Favorittfargen 
til Leo er gul. Han elsker frosker! 
Han skulle ønske han hadde en 
frosk som kjæledyr. Leo har en 
storebror og en katt.

Leo liker ikke at han er så 
kortvokst. Han gleder seg til å 
vokse mer. Leo sitt hemmelige 
talent er at han kan lese opp 
alfabetet baklengs på tre 
forskjellige språk. Han synes 
edderkopper er så ekle! 

Leo ler alltid av store overraskelser. 
Moren hans kjører ham til og fra 
skolen hver dag. Leo ønsker å lage 
videospill når han blir stor.
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