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Ida er vred Inger Tobiasen Hent PDF Ida er vred er historien om, giraffen Ebbe, der mister sin hale. Og selv
om mor har syet en ny hale på Ebbe, så er Ida stadig vred. For den nye hale er helt forkert. Ida hiver den af,
men så bliver Ebbe bare endnu grimmere. Han skal væk. I skraldespanden. Nej, helt ud. Ida smider ham ud af

vinduet. Bliver hun mon ved med at være vred?

Ida-bøgerne er små og kvadratiske, så de passer perfekt i de små barnehænder. Inger Tobiasens streg er blød
og holdt i helt enkle farver. Tegningerne er fine i deres klassiske enkelthed, der sætter dem bøgerne uden for
tid og sted. Derfor er de lige så aktuelle om 20 år, som de er i dag. Temaerne indbyder til samtale om de store

følelser med børn fra to år og op.
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