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Maya, jeg Maya Annegret Friedrichsen Hent PDF »Jeg dypper min pote i blæk og ridser mine første ord
Jeg, Maya, skriver ordene til dig, Anna, fra mit nyeste hjem.«

Måske har du engang oplevet, at en elsket kat flyttede hjemmefra? Og måske har du også tænkt på, hvad den
mon lavede derude i sit nye liv?

Den fremmelige kat Maya bor sammen med pigen Anna, men en dag smutter Maya gennem et hul i hegnet ...
og er væk! Bag hullet gemmer der sig en spændende verden blandt små hyggelige kolonihavehuse. Maya får
straks nye venner, men hun glemmer ikke sin Anna. Derfor begynder hun at skrive breve hjem til Anna om alt

det, hun oplever på egne (fire) ben.

Historien fortælles gennem tretten fortløbende breve, hvor Maya beretter om verden set fra kattehøjde. Den
flinke Blomster-Johan tager straks pænt imod hende, men en dag dukker en skrækkelig foged op. Han vil
have fingrene i Blomster-Johans have. Sammen med forfatteren Morten, drengen Emil og Kattekvinden og

hendes døtre beslutter Maya sig for at hjælpe Blomster-Johan, så han kan beholde sin skønne have.

Bogen fortæller sin historie på poetisk og morsom vis over 62 sider. Den er velegnet som højtlæsning for børn
fra omkring 6 år, mens de lidt større vil kunne læse den selv.
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Og måske har du også tænkt på, hvad den mon lavede derude i sit

nye liv?

Den fremmelige kat Maya bor sammen med pigen Anna, men en dag
smutter Maya gennem et hul i hegnet ... og er væk! Bag hullet
gemmer der sig en spændende verden blandt små hyggelige

kolonihavehuse. Maya får straks nye venner, men hun glemmer ikke
sin Anna. Derfor begynder hun at skrive breve hjem til Anna om alt

det, hun oplever på egne (fire) ben.

Historien fortælles gennem tretten fortløbende breve, hvor Maya
beretter om verden set fra kattehøjde. Den flinke Blomster-Johan
tager straks pænt imod hende, men en dag dukker en skrækkelig
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med forfatteren Morten, drengen Emil og Kattekvinden og hendes
døtre beslutter Maya sig for at hjælpe Blomster-Johan, så han kan

beholde sin skønne have.

Bogen fortæller sin historie på poetisk og morsom vis over 62 sider.
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