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Emmas mor døde, da hun var lille. Emma tilbringer megen fritid på kirkegården. Det synes hendes
skolekammerater er mærkeligt. Men for hende er det ret naturligt, for hendes far er graver, og de to bor i et
lille hus lige uden for kirkegårdsmuren. Peters tvillingebror Martin er død ved en ulykke. Siden den dag er
Peters forældre gået helt i stå af sorg, de taler næsten ikke, begraver sig i arbejde og glemmer at tage sig af
Peter og hans sorg. Han går hver dag hen på kirkegården, hvor han sidder ved Martins grav og stirrer ud i
luften. Det kan ikke blive ved, beslutter Emma, og hun bliver ven med ham.
Sammen finder de en bedre forståelse af mange ting og kommer videre i livet.
Gennem Peters og Emmas oplevelser behandles nogle alvorlige emner med et glimt i øjet.
De tre kategorier med kød bør slettes fra listen over vegetarer,. Alle gravpladser er nu så fyldte, at der ikke
længere er plads til ligene. Dengang jeg næsten døde af at lade, som om jeg var vegetar. Fuglene spiser de
døde rotter: Ny fælde viser lovende resultater AF: SIGRID HALD KRISTENSEN , SIK@JV. Famadihana på
Madagaskar Ved Famadihana graver man de døde op af jorden. Vidste du, at katte, aber og frøer er
kannibaler. Newsner giver dig de nyheder som virkelig betyder noget for dig. Men indholdet er noget mere.
Læs videre Spiser de døde jordbærkager. Fortelling fra kristendommen: Jesus står opp fra de døde Tidlig
søndag morgen gikk noen kvinner til graven. vet ikke om katter spiser musen de fanger eller hva de gjør. De

spiser alt fra blekksprut og fisk til fugler, havskilpadder, sel og delfiner. Tyskerne tar også på alvor at julen
varer helt til påske, men da er det til gjengjeld helt slutt. Døde snegle. Tsjetsjenias hovedstad er ubeboelig for
alle andre enn flokkene av villhunder som spiser likene i byens gater. Emma tilbringer megen fritid på
kirkegården. De gnaver i dem med deres kindbakker, rasper med raspetunger, gnasker, En superfrukt på alle
mulige måter. Spiser de døde jordbærkager. Nogle tror, at vedkommende prøver at sulte sig til døde.

