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Frantz bliver helt stille Katrine Marie Guldager Hent PDF Frantz bor på en flot, gammel gård langt ude på

landet. Normalt er Frantz en glad dreng, der er svær at slå ud, men i dag er Frantz helt stille. Han synes, at han
er en meget, meget lille dreng ... Frantz savner nemlig sin mor, der plejer at ringe fra himlen, men i dag ringer
hun ikke. Og så kommer Karl forbi og siger, at Frantz har det som blommen i et æg, selv om hans mor er død.
Hvad mener han dog med det? "Frantz bliver helt stille" er en lærerig fortælling om, hvordan livet kan være
hårdt på forskellige måder, og om hvordan tab kan gøre en stærkere. Med fine tegninger af Rasmus Bregnhøi

og med oplæsning af Martin Johannes Møller. Bogen er udgivet i fixed layout. Læs mere på
www.lrdigital.dk/guide om, hvilke læsesystemer bogen kan læses i.
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