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Møgunge Rikke Dyrhave Hent PDF Lili, Rosa og mor skal til fødselsdag hos morfar. Lili pakker de ting, hun
skal have med. Rosa er kun syv år, så mor pakker for hende. Det giver Rosa mere tid til at drille. Lili synes, at
Rosa er en rigtig møgunge, og ind imellem ønsker hun endda, at Rosa aldrig var blevet født. Mor suser ind til
byen for at hente gaven, mens pigerne er alene hjemme. De kommer hurtigt i skænderi over en pose slik.
Rosa stikker af i vrede. Hun vil cykle over til far. Rosa vender sig og rækker tunge. Hun ser slet ikke bilen.
Der lyder et bump, et skrig og så bliver der stille. På sygehuset er ventetiden ikke til at holde ud. Lili synes
det hele er hendes skyld. Hun mente jo slet ikke alle de ting, hun havde tænkt. Rosa slipper med knubs og et
brækket ben, men Lilis skyldfølelse vil ikke slippe hende. Møgunge tilhører det røde niveau i cafe serien.

 

Lili, Rosa og mor skal til fødselsdag hos morfar. Lili pakker de ting,
hun skal have med. Rosa er kun syv år, så mor pakker for hende. Det

giver Rosa mere tid til at drille. Lili synes, at Rosa er en rigtig
møgunge, og ind imellem ønsker hun endda, at Rosa aldrig var

blevet født. Mor suser ind til byen for at hente gaven, mens pigerne
er alene hjemme. De kommer hurtigt i skænderi over en pose slik.
Rosa stikker af i vrede. Hun vil cykle over til far. Rosa vender sig og
rækker tunge. Hun ser slet ikke bilen. Der lyder et bump, et skrig og
så bliver der stille. På sygehuset er ventetiden ikke til at holde ud.
Lili synes det hele er hendes skyld. Hun mente jo slet ikke alle de
ting, hun havde tænkt. Rosa slipper med knubs og et brækket ben,
men Lilis skyldfølelse vil ikke slippe hende. Møgunge tilhører det

røde niveau i cafe serien.
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