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udklædningsfest, og Prisse vil klæde sig ud som heks. Hun finder en flaske med heksehårfarve og farver
håret. Det bliver bare ikke sort, som hun troede, det ville blive, men en mystisk grøn-gul farve. Pyt, tænker
Prisse: Når der ikke findes hekse i virkeligheden, er der vel heller ikke nogen, der ved, hvordan de ser ud.
Men lige i nærheden bor der tre rare hekse. De har lavet en komite, hvis formål er at opspore en ægte

hekseprinsesse med den helt rigtige hårfarve. Desværre har de to galsindede sorteskovshekse samme planer,
men det har de en fæl og ondsindet grund til. Prisse møder heksene, der tror, hun er hekseprinsessen, og hun
oplever både gode og grumme ting og redder en kat eller syv. I historien ønsker sorteskovsheksene noget

ganske bestemt. Det er godt nok nogle fjollede ønsker, men hvis du er meget opmærksom – og det er du helt
sikkert – kan du sagtens finde svarene. Om forfatteren Lene Langkow Saaek, født i 1951, mor til tre og

bedstemor til syv. Som ung blev jeg uddannet porcelænsmaler og læste senere til socialpædagog. Skrevet har
jeg altid, men i mit daglige arbejde på en skole er det mest den spontane fortælling, hvor børnene er med til at
finde på, jeg beskæftiger mig med, men jeg har blandt meget andet også lavet en del sange, ligesom jeg maler

og tegner lidt.

 

Der er udklædningsfest, og Prisse vil klæde sig ud som heks. Hun
finder en flaske med heksehårfarve og farver håret. Det bliver bare
ikke sort, som hun troede, det ville blive, men en mystisk grøn-gul
farve. Pyt, tænker Prisse: Når der ikke findes hekse i virkeligheden,
er der vel heller ikke nogen, der ved, hvordan de ser ud. Men lige i
nærheden bor der tre rare hekse. De har lavet en komite, hvis formål
er at opspore en ægte hekseprinsesse med den helt rigtige hårfarve.
Desværre har de to galsindede sorteskovshekse samme planer, men
det har de en fæl og ondsindet grund til. Prisse møder heksene, der



tror, hun er hekseprinsessen, og hun oplever både gode og grumme
ting og redder en kat eller syv. I historien ønsker sorteskovsheksene
noget ganske bestemt. Det er godt nok nogle fjollede ønsker, men
hvis du er meget opmærksom – og det er du helt sikkert – kan du
sagtens finde svarene. Om forfatteren Lene Langkow Saaek, født i
1951, mor til tre og bedstemor til syv. Som ung blev jeg uddannet
porcelænsmaler og læste senere til socialpædagog. Skrevet har jeg
altid, men i mit daglige arbejde på en skole er det mest den spontane
fortælling, hvor børnene er med til at finde på, jeg beskæftiger mig

med, men jeg har blandt meget andet også lavet en del sange,
ligesom jeg maler og tegner lidt.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Historien om dengang heksene fandt deres prinsesse, eller...&s=dkbooks

