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Pigen der kunne tale med hunde Kim Leine Hent PDF Der var engang en pige der hed Sofie. Og der var
hendes storebror Andreas og hendes far og mor og en bygd i Grønland med mennesker og hunde. Nogle dage

brølede stormen, andre dage hviskede kulden, nogle nætter skovlede vejrguderne så meget sne ned over
bygden at husene næsten forsvandt, og børnene der boede i dem, måtte kravle ud gennem vinduerne på første

sal for at komme i skole

Det er snart Sofies fødselsdag, og hun ønsker sig kun én ting: en hundehvalp – eller faktisk helst fire. Men
Sofies forældre synes ikke, det er en god idé, for i Grønland er hunde ikke bare søde kæledyr, de kan også

være bidske og farlige. Men så er det heldigt at Sofie har en særlig evne …

En fortælling om at bo i Grønland, om at tale slædehundenes sprog, og om at kæmpe med drager.

Selvstændig fortsættelse af "Drengen der drog nordpå med sin far for at finde julemanden".
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Det er snart Sofies fødselsdag, og hun ønsker sig kun én ting: en
hundehvalp – eller faktisk helst fire. Men Sofies forældre synes ikke,
det er en god idé, for i Grønland er hunde ikke bare søde kæledyr, de
kan også være bidske og farlige. Men så er det heldigt at Sofie har en

særlig evne …

En fortælling om at bo i Grønland, om at tale slædehundenes sprog,
og om at kæmpe med drager.

Selvstændig fortsættelse af "Drengen der drog nordpå med sin far for
at finde julemanden".
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