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Heidi Johanna Spyri Hent PDF Som 5-årig bliver den forældreløse Heidi sendt op for at bo sammen med sin
bedstefar, der bor oppe på et bjerg i de schweiziske alper. Alle i landsbyen nede i dalen har ondt af hende, for
bedstefaren er kendt for at være en gammel gnavpotte, der helst holder sig for sig selv. Men Heidi finder

hurtigt ud af, at hendes bedstefar slet ikke er så sur og kedelig, som alle går og tror. Derudover er der meget
smukt oppe på bjerget, bedstefarens hytte er hyggelig, og han har to søde geder, som Heidi hurtigt bliver
venner med. Da hun har boet hos sin bedstefar i nogle år, bliver Heidi en dag hentet af sin tante, der tager
hende med til Frankfurt, hvor hun har fundet en rig familie, som Heidi skal bo hos. Heidi bliver gode

veninder med familiens datter Klara, men begynder hurtigt at længes efter sin bedstefar og deres dejlige hjem
på bjerget. Hvordan skal hun finde tilbage?

"Alpen! Ordet stod på den allerførste side, og det satte sig dybt i denne læser. Alpen! Man anede ikke, hvad
det var, ud over at det havde noget med høje bjerge at gøre. Senere fik man så at vide, at Alpen rødmer, når
solen går ned, og at dette syn er det smukkeste, man kan få at se. Det gjorde i alle tilfælde dybt indtryk på
Heidi, og da det er hende, børnelæseren identificerer sig med, gjorde det også indtryk på mig. Alpen! Ordet

har stadig magi i sig." – Mette Winge, Politiken

"Fortællingen om det forældreløse barn, der bliver sendt op for at bo hos sin bedstefar på alpen, hendes
ophold i Frankfurt og hendes triumferende hjemkomst er muligvis mere populær hos verdens børn end Harry

Potter-serien." – Daily Telegraph

"Fortællingen er så simpel og alligevel så stemningsfuld, at man næsten kan dufte granerne på alpen … Det
var en af de første bøger, der fejrede den måde, børn oplever verden omkring dem på, og den var, ifølge

Spyri, skrevet som 'en historie for børn og dem, der holder af børn'." – Daily Mail

 

Som 5-årig bliver den forældreløse Heidi sendt op for at bo sammen
med sin bedstefar, der bor oppe på et bjerg i de schweiziske alper.
Alle i landsbyen nede i dalen har ondt af hende, for bedstefaren er
kendt for at være en gammel gnavpotte, der helst holder sig for sig
selv. Men Heidi finder hurtigt ud af, at hendes bedstefar slet ikke er
så sur og kedelig, som alle går og tror. Derudover er der meget smukt
oppe på bjerget, bedstefarens hytte er hyggelig, og han har to søde
geder, som Heidi hurtigt bliver venner med. Da hun har boet hos sin
bedstefar i nogle år, bliver Heidi en dag hentet af sin tante, der tager
hende med til Frankfurt, hvor hun har fundet en rig familie, som
Heidi skal bo hos. Heidi bliver gode veninder med familiens datter
Klara, men begynder hurtigt at længes efter sin bedstefar og deres

dejlige hjem på bjerget. Hvordan skal hun finde tilbage?

"Alpen! Ordet stod på den allerførste side, og det satte sig dybt i
denne læser. Alpen! Man anede ikke, hvad det var, ud over at det
havde noget med høje bjerge at gøre. Senere fik man så at vide, at



Alpen rødmer, når solen går ned, og at dette syn er det smukkeste,
man kan få at se. Det gjorde i alle tilfælde dybt indtryk på Heidi, og
da det er hende, børnelæseren identificerer sig med, gjorde det også
indtryk på mig. Alpen! Ordet har stadig magi i sig." – Mette Winge,

Politiken

"Fortællingen om det forældreløse barn, der bliver sendt op for at bo
hos sin bedstefar på alpen, hendes ophold i Frankfurt og hendes

triumferende hjemkomst er muligvis mere populær hos verdens børn
end Harry Potter-serien." – Daily Telegraph

"Fortællingen er så simpel og alligevel så stemningsfuld, at man
næsten kan dufte granerne på alpen … Det var en af de første bøger,
der fejrede den måde, børn oplever verden omkring dem på, og den
var, ifølge Spyri, skrevet som 'en historie for børn og dem, der

holder af børn'." – Daily Mail
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