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Hallo! Hvem slukkede lyset!? Anders Morgenthaler Hent PDF Hej, så er jeg her igen. Nu har jeg skrevet fire
nye historier, som jeg ærligt talt synes, at du skulle tage at høre. Det er nemlig nyttige historier, som kan lære

dig en hel del om livet.
Ved du for eksempel, hvad du skal gøre, hvis du kommer til at sluge et girafhoved? Eller vidste du, at bilruder
faktisk er det bedste middel mod stress for travle flue? Og hvad gør næsehornsbiller, når de vil læse deres bog

i fred? De sender ikke nogen ud på legepladsen, som din far gør, når han vil læse sportstillægget om
søndagen. Og vidste du, at det er bydende nødvendigt at skaffe sig en rådden måge, hvis man skal klæde sig

ud som en kat?

Anders Morgenthaler har igen begået en oplæsningsbog for de 5-11 årige – 4 historier, som vender op og ned
på det gængse verdensbilleder, samtidig med at almengyldige og vedkommende temaer som ensomhed,

uvenskab og endda livet og døden bliver taget op på en uventet og uhøjtidelig måde.

Fire fantastiske (for)underlige dyrefabler fortalt af Anders Morgenthaler.
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