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Zombiemusen Henry - Kirkegården i Vanvidsby Christina Didriksen Hent PDF Henry lever et stille liv på
Kirkegården i Vanvidsby. Her prøver han på at passe ind i rollen som zombiemus, men han synes ikke det er

så spændende at skulle gå rundt og være uhyggelig. Han kan meget bedre lide, at kigge på månen og
stjernerne med den gamle stjernekikkert, som han har arvet af sin far. En dag bliver Henry ved et tilfælde
levende og han finder snart ud af, at han må begive sig ud i verden for at, prøve at, gøre alle musene i
Musmann-klanen levende. Zombiemusen Henry handler om følelsen af ikke at passe ind i sin familie og

omgivelser og have svært ved at udfylde den rolle som vi er givet. Den handler om at have modet til at følge
de små spor, der nogen gange er lige for øjnene af os, hvis bare vi tør se efter dem og tro på det. Historien er
oplagt til at tage en snak med dit barn, om de følelser vores hovedperson oplever undervejs. Hvad mon det er
for en følelse? Hvorfor opstår den? Det kan hjælpe barnet til at genkende følelsen i sig selv, og at det er helt
normalt at have disse svære følelser. Zombiemusen Henry er en højtlæsnings børnebog, der passer i alderen

ca. 6-9 år. Jeg ønsker dig rigtig god læselyst.

 

Henry lever et stille liv på Kirkegården i Vanvidsby. Her prøver han
på at passe ind i rollen som zombiemus, men han synes ikke det er så
spændende at skulle gå rundt og være uhyggelig. Han kan meget
bedre lide, at kigge på månen og stjernerne med den gamle

stjernekikkert, som han har arvet af sin far. En dag bliver Henry ved
et tilfælde levende og han finder snart ud af, at han må begive sig ud

i verden for at, prøve at, gøre alle musene i Musmann-klanen
levende. Zombiemusen Henry handler om følelsen af ikke at passe
ind i sin familie og omgivelser og have svært ved at udfylde den



rolle som vi er givet. Den handler om at have modet til at følge de
små spor, der nogen gange er lige for øjnene af os, hvis bare vi tør se
efter dem og tro på det. Historien er oplagt til at tage en snak med dit
barn, om de følelser vores hovedperson oplever undervejs. Hvad

mon det er for en følelse? Hvorfor opstår den? Det kan hjælpe barnet
til at genkende følelsen i sig selv, og at det er helt normalt at have
disse svære følelser. Zombiemusen Henry er en højtlæsnings

børnebog, der passer i alderen ca. 6-9 år. Jeg ønsker dig rigtig god
læselyst.
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