
Lasse og Sofie i Fuldmåneskoven
Hent bøger PDF

Stefan Frello

Lasse og Sofie i Fuldmåneskoven Stefan Frello Hent PDF Sommernatten er lys og stille. Der er ikke mange
lyde. En svag puslen af en kat, der lister gennem græsset; fodtrin af én, der går tur; en bil, der suser forbi.
Men hvad var det? Var det ikke ligesom en susen af vinger? Og et bump? Hvad sker der? Nu pruster noget

stort og tungt sig vej gennem buskene. En lille flamme lyser op, og så bliver der igen stille. Lasse og Sofie er
tvillinger og syv år gamle. En aften, da de er kommet i seng, får de uventet besøg; og det bliver starten på en
lang række eventyr. De møder blandt andet frostnisser og lysstrålealfer, kommer til bryllup hos Græstroldene

og til kongelig fødselsdag hos løbebillerne - og de oplever også noget uhyggeligt: StormÅnden og
Tågebjerget. Illustreret af Flemming B. Jeppesen.

 

Sommernatten er lys og stille. Der er ikke mange lyde. En svag
puslen af en kat, der lister gennem græsset; fodtrin af én, der går tur;
en bil, der suser forbi. Men hvad var det? Var det ikke ligesom en
susen af vinger? Og et bump? Hvad sker der? Nu pruster noget stort
og tungt sig vej gennem buskene. En lille flamme lyser op, og så

bliver der igen stille. Lasse og Sofie er tvillinger og syv år gamle. En
aften, da de er kommet i seng, får de uventet besøg; og det bliver
starten på en lang række eventyr. De møder blandt andet frostnisser

og lysstrålealfer, kommer til bryllup hos Græstroldene og til
kongelig fødselsdag hos løbebillerne - og de oplever også noget

uhyggeligt: StormÅnden og Tågebjerget. Illustreret af Flemming B.
Jeppesen.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Lasse og Sofie i Fuldmåneskoven&s=dkbooks

