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Ane på liv og død Per Gammelgaard Hent PDF Ane og far kører i den nye bil. De skal på kirkegården for at
sætte lyng på farmors grav. Inden de skal hjem, vil far hilse på Henrik, som arbejder på kirkegården. Pludselig

får Ane øje på en kattekilling. Den er meget tynd og bange. Den er vist blevet efterladt.

Katten stikker af og gemmer sig, mens Ane ringer til mor for at få lov til at beholde den. Ane leder og leder,
selv om et voldsomt uvejr er brudt ud. Lyset er gråt og regnen pisker ned. Der er allerede pytter i gruset. Ane
er våd fra yderst til inderst. Tøjet føles som vådt franskbrød. Hun er fortvivlet, men må give op til sidst. Lige

da de skal til at køre, får hun øje på noget. Er det mon katten?

Bøgerne om Ane og hendes familie er gode og troværdige hverdagshistorier i et genkendeligt miljø.
Fortællingerne har sjove pointer, og de kan være anledning til en snak om relevante temaer som f.eks sorg
over at miste et kæledyr, hjemløse dyr, konfliktløsning mellem søskende, alderdom og død. Ane-bøgerne er

velegnede til dialogisk oplæsning.

Ane på liv og død er nr 33 i serien til begynderlæsere, især piger på 8-10 år.
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