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Det Gule Hus Grete Petterson Hent PDF Det Gule Hus er en fortælling om en tid, der aldrig kommer igen. Om
sko og solur, hygge og alvor. De forskellige historier beskriver livet set med Pigens øjne. Fortællingen foregår
i årene 1950 til 1960, en tid med udvikling både i Pigens liv og i samfundet omkring hende. I de år blev det
muligt for familien at få vaskemaskine, køleskab, fjernsyn og røremaskine. Familien tog på ferie i udlandet,

og den ældste storebror rejste med fragtskib til Australien. Alt foregik uden iPad, mobiltelefon, PC og
internet. Der blev læst mange bøger, tegnet og spillet spil. I haven stod legen på badminton, rundbold, leg
med sjippetov eller pasning af børnenes egne små haver. Der var ikke faste pligter, men alle hjalp hinanden,
så der, med 2 udearbejdende forældre, kunne blive tid til familiehygge. Sådan var det dengang for Pigen, der

boede i Hovedstaden.
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