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Død og citronmåne Mette Veds\u00f8 Hent PDF Mattis tænker på sin far. Da han stod op af hegnet og så på,
når han spillede fodbold. Han var der hver eneste gang. De købte hindbærsnitter efter træning og gik hjem
hånd i hånd. Alt det er slut nu. Man kan dø i en trafikulykke en helt almindelig søndag aften. Der er gået et
halvt år, og familien er flyttet. Mattis mor vil starte på en frisk. Hun ser også friskere ud. Det er næsten ikke
til at bære, synes Mattis. Han er bange for, at de glemmer far og gider hverken ny skole, nye venner eller
fodbold. Og hende Frederikke, der bander og svovler og maser sig på, hun skal bare lade ham være i fred.

Pressen skrev: »Død og citronmåne er en ufattelig dejlig bog, der vil være god for alle børn, der har mistet -
eller alle os, der gerne vil blive lidt klogere på andres liv.« - Charlotte Højlund, Ude & Hjemme

»Socialrealismen er tilbage for fuld kraft - og her i en stærk, ren og vedkommende form. Anbefales varmt.« -
Jesper Holtung, Lektør »Stor ros til forfatteren for sit vellykkede forsøg på at nedpresse sorgens abstrakte

tanker og følelser ned til 127 letlæselige sider. Svære emner som sorg kan være svære at sætte ord på, og det
er i sådanne situationer at bøger reelt ER den bedste terapi som findes.« 7/10 stjerner – bookeater.dk
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