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Heidi - får brug for hvad hun har lært Johanne Spyri Hent PDF I HEIDI FOR BRUG FOR HVAD HUN HAR
LÆRT møder vi igen den frimodige og godhjertede Heidi, der lever på en bjergskråning højt oppe i Alperne.

Heidi er endeligt kommet hjem til sin elskede bedstefar, og hun bliver snart rask igen. Under besøget i
Frankfurt har Heidi lært at læse, og dette kommer både hende og Peters bedstemor til gode. Peter, der har

savnet sin legekammerat, er også lykkelig over at Heidi er kommet hjem igen, og selv bedstefaren må knibe
en tåre. Klara, der sidder i en kørestol og derfor har så godt af den friske luft, kommer på besøg med sin

bedstemor, og Heidi, der har savnet sin veninde fra Frankfurt, glæder sig til at vise sine elskede alper frem.
Men en jaloux Peter skubber Klaras rullestol ned ad bjerget, og nu er det op til Heidi at redde både sin

veninde og dagen… Østrigske Johanne Spyri skrev Heidi i 1880. Som barn tilbragte hun sine somre i Chur,
hvis smukke landskab var inspirationskilde for hendes romaner om alpepigen Heidi.
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