
Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven -
Lyt&læs

Hent bøger PDF

Siri Melchior
Storemyr og Lillemyr. Bjerget i skoven - Lyt&læs Siri Melchior Hent PDF Storemyr og Lillemyr er en poetisk
billedbogsserie om kunsten at være to. Storemyr og Lillemyr bor midt ude i skoven i et lille hus, de selv har
bygget. De laver alting sammen: Mandag vasker de tøj, tirsdag slår de kolbøtter, onsdag skurer gulve, torsdag
klippe græs, fredag save brænde, lørdag går de i bad og børster tænder, og så om søndagen ser de fjernsyn
hele dagen. De spiser også altid det samme: havregrød til morgenmad og pølser til aften. Men hvad så, hvis
det pludselig står et bjerg i baghaven, som Lillemyr får en vældig lyst til at bestige? Det kan hun ikke, siger
Storemyr, for det er torsdag, og så skal der slås græs. Men Lillemyr vil op på bjerget, og til sidst begiver hun
sig af sted alene. Storemyr må selv lave pølser til aftensmad, og han gør det så godt, han kan – men det er
ikke det samme uden Lillemyr, og til sidst må Storemyr af sted for at finde Lillemyr. Og så selv om han ikke

kan lide at klatre i bjerge.

 

Storemyr og Lillemyr er en poetisk billedbogsserie om kunsten at
være to. Storemyr og Lillemyr bor midt ude i skoven i et lille hus, de
selv har bygget. De laver alting sammen: Mandag vasker de tøj,
tirsdag slår de kolbøtter, onsdag skurer gulve, torsdag klippe græs,
fredag save brænde, lørdag går de i bad og børster tænder, og så om
søndagen ser de fjernsyn hele dagen. De spiser også altid det samme:
havregrød til morgenmad og pølser til aften. Men hvad så, hvis det
pludselig står et bjerg i baghaven, som Lillemyr får en vældig lyst til
at bestige? Det kan hun ikke, siger Storemyr, for det er torsdag, og så
skal der slås græs. Men Lillemyr vil op på bjerget, og til sidst begiver
hun sig af sted alene. Storemyr må selv lave pølser til aftensmad, og
han gør det så godt, han kan – men det er ikke det samme uden



Lillemyr, og til sidst må Storemyr af sted for at finde Lillemyr. Og så
selv om han ikke kan lide at klatre i bjerge.
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