
Beth
Hent bøger PDF

Maria Helleberg
Beth Maria Helleberg Hent PDF Beth har far og mor og går i børnehave. Hun ønsker sig et marsvin i

fødselsdagsgave. Alt er, som det skal være, til hendes mor bliver syg – og forsvinder. Beth får at vide, at
hendes mor er død.Men hvad vil det sige? Vender hendes mor aldrig tilbage? Langsomt skal Beth vænne sig
til et nyt liv sammen med far, som gerne vil gøre det rigtige for hende – og sammen med de andre børn i

børnehaven, som ikke har oplevet noget lignende. Så Beth går alene ud i verden for at finde sin forsvundne
mor. Det bliver ikke lettere af, at der flytter en engel ind i nabohuset, en engel, som Beths far begynder at se
meget til, og som har en lille pige på Beths alder. Det bliver heller ikke spor lettere, da Beth får sit hedeste
ønske opfyldt; to små marsvinesøstre. Men måske kan man alligevel klare både marsvin, mødre i himlen og

engle på jorden?
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