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Thit holder fest Marie Duedahl Hent PDF Thit holder fest - En fortælling lige i hjertet   Alba fylder snart 7 år,

men hendes mor og far har ikke tænkt sig at fejre hende. Det synes Thit er rigtig synd for Alba. Derfor
beslutter Thit, at der skal holdes fest for Alba op på loftet. Alba bliver glad og de to piger skriver invitationer

som bliver delt ud i klassen. Men det er ikke alle klassekammeraterne, der er lige venligt stemt overfor
Alba.Gad vide om det nu også var en god ide med den fest?  Serien om Thit er medrivende små fortællinger
med både stor smerte og lykkelig forløsning. Lilian Brøgger har med stor kærlighed og varme skildret miljøet
i Thits kvarter. Serien er udgivet i Lille Dingo til selvstændig læsning. Læs også Thit og den tamme krage,

Thit får en uven, Politi hos Thit og Thit og den blå bil. LIX: 8 LET-tal: 18 Målgruppe: 1. klasse
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