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Heidi Johanne Spyri Hent PDF HEIDI er Johanne Spyris klassiker om en lille forældreløs pige, der ved sin

moders død kommer til at bo hos sin bedstefader på en bjergskråning højt oppe i Alperne. Alle i landsbyen er
bange for Heidi’s bedstefar med det store skæg, men Heidi elsker ham og livet på bjerget. En dag kommer
hendes tante efter hende, hun har fundet en ny familie i storbyen, og Heidi tvinges til at sige farvel til sin
bedstefar. Selvom hun bliver venner med sin nye families handicappede datter, bliver savnet til bjerget og

bedstefaderen så stærkt at Heidi bliver syg af savn og stress. Spørgsmålet er, om hun når at komme tilbage til
bjerget, og hvad med de to pigers nye venskab? Østrigske Johanne Spyri skrev "Heidi" i 1880. Som barn

tilbragte hun sine somre i Chur, hvilket var inspiration for hendes fiktiton.
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