
Plings skat
Hent bøger PDF

Lisa Moroni

Plings skat Lisa Moroni Hent PDF Pling og Plang bor i skoven. En dag tager de på skattejagt og finder en
skinnende skat, men så begynder det at regne voldsomt og de må grave skatten ned. Senere drager de ud for
at finde skatten igen. De graver mange huller og får hjælp af skovens dyr, men kan ikke finde skatten igen.

Til sidst dumper der en anden skinnende skat ned i hovedet på dem.
En hyggelig historie, som på et abstrakt plan handler om at lede efter noget, man ikke ved hvad er, og finde
noget andet et helt andet sted. På det mere jordnære plan handler historien om at gå på opdagelse og møde
nye venner. Det afsløres ikke, hvilke væsener/dyr Pling og Plang er eller hvad skatten er, hvilket kan pirre de

små læseres nysgerrighed. Tegningerne er søde og flotte i douce farver med fine detaljer. (uddrag af
lektørudtalelsen)
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en skinnende skat, men så begynder det at regne voldsomt og de må
grave skatten ned. Senere drager de ud for at finde skatten igen. De
graver mange huller og får hjælp af skovens dyr, men kan ikke finde
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