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Morgenthalers Dyrefabler: Lille Puha og tre andre fabler Anders Morgenthaler Hent PDF Endnu en rablende
gal dyrefabelbog fra Anders Morgenthalers hånd. Denne gang handler fablerne blandt andet om en pony, der
hedder Bonnie, selv om hun langt hellere ville hedde noget andet, og om stakkels Bertel, der får en stinkende
fugleklat lige i bærret og det er måske ikke så dårligt ... eller også er det ... Du kan også læse om den vrede
kanin, Yoyo Haresen, der er skide sur på sin far eller om den elskelige Croissangutang, hvis sprøde hud

smager forrygende godt. 4 historier, der handler om vrede, kærlighed og tilgivelse … og om puha. Temaerne
bliver taget op på uventede og uhøjtidelige måder, som ikke taler ned til læseren, i bedste Morgenthaler-ånd.
Om den første dyrefabelbog skrev lektørbasen: "Fire uforudsigelige og skæve dyrefabler fortalt og illustreret

af Morgenthaler. Det er anderledes, sjovt og oplagt til højtlæsning."
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