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Lynild og ormehug Josefine Ottesen Hent PDF Hullerikkerne fra Syvstammetræet er tilbage i endnu en herlig
højtlæsningsbog, fyldt med humor og dramatik, snoge, grævlinge, hugorme og tudser, samt en ny bunke
herlige eder og forbandelser.Et voldsomt tordenvejr raser over Syvstammetræet, og da lynet slår ned i den
øverste gren har selv Ask, Birk og Ella fået spænding nok. Men da ilden er slukket, dukker en ny hullerik
frem af den sodede grenstump. Han hedder Lyn og med sit røde ildhår, blændende smil og dramatiske

historier får han straks charmeret Birk til at blive sin ven. Til gengæld er han hurtig til at bagtale Ask og Ella.
Og da Birk pludselig er taget på en farlig ekspedition til hugormesletten sammen med Lyn, føler de to sig for

alvor svigtet … Bogen er naturtro og indlevende gennemillustreret i s/h af Claus Rye Schierbeck
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