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Lille Frø - Lyt&læs Jakob Martin Strid Hent PDF Lille Frø kommer dunsende ned fra det ydre rum. Lige ned i
en intetanende middelklasse-frø-familie midt i deres helligste hyggestund foran fjernsynet. Familien tager
alligevel frøen i deres arme og elsker den som deres egen lille frø. Der er bare et problem: Lille frø er meget,
meget slem. Derfor havner han ret hurtigt hos skolepsykologen, som vil sende Lille frø videre til en specialist,
men måske kan han kun finde sig selv ved at drage helt til verdens ende ... Med denne historie vandt Jakob
Strid den danske del af den nordiske billedbogskonkurrence i 2004, som Gyldendal udskrev med forlag fra
Sverige, Norge og Finland. "Sådan forenes LILLE FRØ, EMIL FRA LØNEBERG og PRINSESSEN PÅ

ÆRTEN på smukkeste og strideste vis i en øm bog til børn og velopdragne voksne."
(* * * * * stjerner)

Kamilla Löfström Kristensen i Ekstra Bladet
"Det er en ægte Strid med sødme og dobbeltbund ... Vennesæle tegninger og uskyldsrene ord. Sådan er

LILLE FRØ"
Steffen Larsen i Politiken
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