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Alvins farvel Manu Sareen Hent PDF En dag ligger Alvins kanin Molly helt stille i bunden af sit bur. Molly
med de lange bløde ører, der kan stritte op i luften som to antenner. Molly, som han kan fortælle alt i hele
verden. Hun er død. Far og Alvin lægger hende i en æske, som de begraver ude i haven, tæt på legehuset.

Om aftnen er Alvins hoved fyldt med tanker, og han kan ikke sove. For hvad sker der egentlig, når man dør?
Bliver man virkelig bare til jord ligesom Molly ude i haven? Og når hun pludselig kan dø, gælder det så også

for mormor - eller mor og far?

Alvins farvel er en poetisk og usentimental historie for børn og deres voksne om livets største og sværeste
spørgsmål.

Målgruppe: 5-10 år

Om forfatteren:
Manu Sareen er far til tre, politiker og forfatter til bl.a. Hvad fætter gør er altid det rigtige, Klods Hassan og

serien om Iqbal Farooq, som han modtog Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris for sidste år.

 

En dag ligger Alvins kanin Molly helt stille i bunden af sit bur.
Molly med de lange bløde ører, der kan stritte op i luften som to

antenner. Molly, som han kan fortælle alt i hele verden. Hun er død.
Far og Alvin lægger hende i en æske, som de begraver ude i haven,

tæt på legehuset.

Om aftnen er Alvins hoved fyldt med tanker, og han kan ikke sove.
For hvad sker der egentlig, når man dør? Bliver man virkelig bare til

jord ligesom Molly ude i haven? Og når hun pludselig kan dø,
gælder det så også for mormor - eller mor og far?

Alvins farvel er en poetisk og usentimental historie for børn og deres
voksne om livets største og sværeste spørgsmål.

Målgruppe: 5-10 år

Om forfatteren:
Manu Sareen er far til tre, politiker og forfatter til bl.a. Hvad fætter
gør er altid det rigtige, Klods Hassan og serien om Iqbal Farooq, som
han modtog Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris for sidste

år.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Alvins farvel&s=dkbooks

