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Heidi og hendes børn Charles Tritten Hent PDF Heidi er blevet voksen og har giftet sig med sin barndomsven
Peter. I denne bog fortsætter historien med Heidis tre børn, som lever deres friske liv i alpebyen. En dag får de
besøg fra Amerika. Heidis gamle skoleveninde kommer sammen med Georges og Margaret Rose for at holde

ferie i bjergene, og de fem børn oplever en masse spændende og fornøjelige ting.

Forfatterinden til de to første Heidi-bøger, Johanna Spyri, var schweitzer. Hun døde i 1901, men den
schweitzisk fødte forfatter Charles Tritten, som havde oversat de to første Heidi-bøger til fransk, var ligesom
Heidi-bøgernes millioner af læsere verden over skuffet over at måtte slippe Heidi af syne, mens hun var en
lille pige, og derfor skrev han fortsættelserne Heidi på kostskole, Heidi og hendes børn og Heidis børnebørn,

der er den sidste af dem alle.
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