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Madicken og Junibakkens Pims Astrid Lindgren Hent PDF I det store røde hus ved åen bor Madicken. Og så
bor mor og far der og lillesøster Lisabet og en sort puddel, der hedder Sasso og en kattekilling, som hedder
Pus. Ja, og så Alva. Madicken og Lisabet bor i børneværelset, Alva bor i pigekammeret, Sasso i en kurv i

gangen og Pus foran komfuret i køkkenet. Mor bor i næsten hele huset, og det gør far også, undtagen når han
er på avisen og skriver, så folk kan få noget at læse. Madicken hedder egentlig Margareta, men det er kun når
hun har gjort noget forkert, at mor kalder hende det. Hun kalder hende ret tit Margareta, for Madicken finder
på mange spændende ting - og hun tænker sig ikke om før bagefter ... Lisabet finder ikke på helt så meget -
kun en lille ært i næsen og den slags. Hun følger Madicken i tykt og tyndt og derfor oplever hun også en

masse. Indimellem slutter det med en hjernerystelse, men det er nu alligevel en lykkelig barndom de to har på
Junibakken.

I denne anden af to e-bøger samles følgende historier, i nyoversættelse af Kina Bodenhoff:

Madicken mærker livet bruse i sig

Fattigdommens hjælpeløshed, hvad er det?

Mors fødselsdag

Mia

En sommerdag med lus

Livet på landet er ikke så farligt, som mor tror

Alva til bal

Min søn flyvebaronen

Madicken og Lisabet får en lyksalighedsting

Oh, den skønne, skønne maj!
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