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Huset Fremad - Astrid for altid Marianne Verge Hent PDF Huset Fremad er en ny serie i Vild Dingo. Den

handler om pigen Astrid og hendes liv. Astrids forældre er blevet skilt, og nu bor hun to steder. Hos sin mor i
Huset Fremad i et villakvarter på Amager og hos sin far i en lejlighed. Det er svært at vænne sig til, når man
stadig har håbet i sig. Astrid håber, at hendes forældre vil forelske sig i hinanden igen, og hun vil gøre meget
for at få det til at ske. Men det er ikke så let, når ens mor tænker mest på keramik og lader lillebror sove i
dobbeltsengen, og ens far rejser til Mellemøsten for at arbejde. Det var slet ikke en del af planen, at det var

Astrid, der skulle føle sig lidt forelsket. Det er jo bare Emil fra klassen. Forfatter Marianne Verge og illustrator
Bodil Bang Heinemeier har i et tæt samarbejde fået skabt et flot og meget vedkommende univers, hvor

en piges liv udspiller sig omkring pigelivsproblematikker kombineret med familiemæssige op- og nedture.

 

Huset Fremad er en ny serie i Vild Dingo. Den handler om pigen
Astrid og hendes liv. Astrids forældre er blevet skilt, og nu bor hun
to steder. Hos sin mor i Huset Fremad i et villakvarter på Amager og
hos sin far i en lejlighed. Det er svært at vænne sig til, når man stadig
har håbet i sig. Astrid håber, at hendes forældre vil forelske sig i

hinanden igen, og hun vil gøre meget for at få det til at ske. Men det
er ikke så let, når ens mor tænker mest på keramik og lader lillebror
sove i dobbeltsengen, og ens far rejser til Mellemøsten for at arbejde.
Det var slet ikke en del af planen, at det var Astrid, der skulle føle
sig lidt forelsket. Det er jo bare Emil fra klassen. Forfatter Marianne
Verge og illustrator Bodil Bang Heinemeier har i et tæt samarbejde
fået skabt et flot og meget vedkommende univers, hvor en piges liv

udspiller sig omkring pigelivsproblematikker kombineret
med familiemæssige op- og nedture.
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