
Vombatten
Hent bøger PDF

Jens Estrup

Vombatten Jens Estrup Hent PDF – Se lige dem der? Skyndte Vombatten sig at sige og pegede på figurerne, –
det er Oskars hemmelighed.

– Hvad er det, du har der, Oskar? Spurgte Birger.

– … Bare noget jeg har.

Vombatten gik fra den ene figur til den anden. – Hvad mon det egentlig er for noget. Det ligner … ja, det
ligner jo små lysende mennesker. De ligner Birger, ikke? Bare mindre.

Birger gik hen og tog en af guldfigurerne op. Han var ved at tabe næse og mund. Helt bleg satte han sig på
hug foran Oskar og så alvorligt på ham. – Hvor har du dem fra?

Vombatten er den magiske fortælling for børn i alle aldre der begynder med et harmonisk familieliv i
regnskoven. Under et voldsomt uvejr bliver Vombatten væk. Til alt held møder han Giraffen der ønsker at

hjælpe ham med at finde sin familie. På deres vej møder de biologen Birger, myreslugeren Oskar, løven Ismir,
indianerhøvdingen Pascha og ørnen Tiria. Som bliver til et lille hold på mission.

Begivenhederne tager fart under en rundvisning i myreslugeren Oskars underjordiske hule. I hulen er der
guldfigurer som Oskar har fundet i et gravkammer i en forladt indiansk by. Et skattekort dukker op som

drager dem ud på en forunderlig rejse, hvor du er inviteret med.

Fra Lektørudtalelse: ”En fortælling fuld af fantasi og sydamerikansk indianerstemning. Velskrevet og
velegnet til at læse højt … Vombatten og Oskar, dem kan man kun komme til at holde af.”

 

– Se lige dem der? Skyndte Vombatten sig at sige og pegede på
figurerne, – det er Oskars hemmelighed.

– Hvad er det, du har der, Oskar? Spurgte Birger.

– … Bare noget jeg har.

Vombatten gik fra den ene figur til den anden. – Hvad mon det
egentlig er for noget. Det ligner … ja, det ligner jo små lysende

mennesker. De ligner Birger, ikke? Bare mindre.

Birger gik hen og tog en af guldfigurerne op. Han var ved at tabe
næse og mund. Helt bleg satte han sig på hug foran Oskar og så

alvorligt på ham. – Hvor har du dem fra?

Vombatten er den magiske fortælling for børn i alle aldre der
begynder med et harmonisk familieliv i regnskoven. Under et
voldsomt uvejr bliver Vombatten væk. Til alt held møder han

Giraffen der ønsker at hjælpe ham med at finde sin familie. På deres
vej møder de biologen Birger, myreslugeren Oskar, løven Ismir,



indianerhøvdingen Pascha og ørnen Tiria. Som bliver til et lille hold
på mission.

Begivenhederne tager fart under en rundvisning i myreslugeren
Oskars underjordiske hule. I hulen er der guldfigurer som Oskar har
fundet i et gravkammer i en forladt indiansk by. Et skattekort dukker
op som drager dem ud på en forunderlig rejse, hvor du er inviteret

med.

Fra Lektørudtalelse: ”En fortælling fuld af fantasi og sydamerikansk
indianerstemning. Velskrevet og velegnet til at læse højt …

Vombatten og Oskar, dem kan man kun komme til at holde af.”

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vombatten&s=dkbooks

