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Mister Georg kommer galt af sted Katrine Marie Guldager Hent PDF Forlaget skriver: Frøken Ignora har en
ven. Han hedder Georg. Mister Georg. For nylig skete der desværre det, at Georg kom galt afsted. Uh, folk på
skolen taler stadig om den lyd, det gav, da Georg brækkede sit ben. Det gjorde rigtig ondt på Georg. Han skal
have gips på i seks uger. Men seks uger! Det er jo nærmest en evighed. Forfatteren Katrine Marie Guldager og
tegneren Charlotte Pardi har sammen skabt bøgerne om Frøken Ignora og vennen Mister Georg. Sammen med

Georg og Ignora møder læseren nogle af de følelser, man kan have, når man føler sig udenfor. En
problemstilling som er ganske genkendelig for mange børn. Her er det Georg som pga. et brækket ben ikke
kan være med i legen i frikvarteret. Og så kan det let føles som om, de andre snakker om en og holder en

udenfor.

 

Forlaget skriver: Frøken Ignora har en ven. Han hedder Georg.
Mister Georg. For nylig skete der desværre det, at Georg kom galt
afsted. Uh, folk på skolen taler stadig om den lyd, det gav, da Georg
brækkede sit ben. Det gjorde rigtig ondt på Georg. Han skal have
gips på i seks uger. Men seks uger! Det er jo nærmest en evighed.
Forfatteren Katrine Marie Guldager og tegneren Charlotte Pardi har
sammen skabt bøgerne om Frøken Ignora og vennen Mister Georg.

Sammen med Georg og Ignora møder læseren nogle af de
følelser, man kan have, når man føler sig udenfor. En problemstilling
som er ganske genkendelig for mange børn. Her er det Georg som
pga. et brækket ben ikke kan være med i legen i frikvarteret. Og så
kan det let føles som om, de andre snakker om en og holder en

udenfor.
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