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Huset Fremad er en ny serie i Vild Dingo. Den handler om pigen Astrid og hendes liv. Hendes forældre er
blevet skilt, men Astrid håber stadig, at hendes far vil flytte hjem til Huset Fremad, så hun og hendes lillebror

kan få deres familie tilbage, som den var.
Det er Halloween, og Astrid har ikke lyst til at klæde sig ud og være med. For sidste år var den dårligste
Halloween nogensinde. Hele familien fik lus, og samtidig fik hun at vide, at hendes forældre ville skilles.
Men morfar Henry opgiver ikke så let af få Astrid med ud og lave gys i gaden og heller ikke Eva. Det er jo

netop sådan en aften, man skal være sammen med sin bedste veninde.

Forfatter Marianne Verge og illustrator Bodil Bang Heinemeier har i et tæt samarbejde fået skabt et flot og
meget vedkommende univers, hvor en piges liv udspiller sig omkring pigelivs-problematikker kombineret

med familiemæssige op- og nedture.
Læs den!
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