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Hønen og brødet Ukendt forfatter Hent PDF Lille røde høne finder et hvedekorn. Det vil hun plante i sin
have. Hun prøver at finde nogen, der kan hjælpe hende med at plante kornet. Men det er ikke så nemt, for
både anden, gåsen, katten og grisen siger "Du kan tro nej". Så til sidst gør hun det bare selv. Mon den lille
røde høne kan finde nogen, der vil hjælpe, den dag hvedkornet skal høstes? Og hvad med den dag hun

endelig kan bage et brød af hveden. Er der da nogen, der vil hjælpe med at spise det? En sød lille fortælling
om at man også skal hjælpe hinanden med de ting der ikke er sjove. Bogen er udgivet i serien ÆLLE BÆLLE
med hyggelige historier velegnet til oplæsning eller letlæsning. Alle bøgerne er illustreret med de oprindelige

tegninger, som mange kender og elsker fra deres egen barndom.

 

Lille røde høne finder et hvedekorn. Det vil hun plante i sin have.
Hun prøver at finde nogen, der kan hjælpe hende med at plante
kornet. Men det er ikke så nemt, for både anden, gåsen, katten og
grisen siger "Du kan tro nej". Så til sidst gør hun det bare selv. Mon

den lille røde høne kan finde nogen, der vil hjælpe, den dag
hvedkornet skal høstes? Og hvad med den dag hun endelig kan bage
et brød af hveden. Er der da nogen, der vil hjælpe med at spise det?
En sød lille fortælling om at man også skal hjælpe hinanden med de
ting der ikke er sjove. Bogen er udgivet i serien ÆLLE BÆLLE med

hyggelige historier velegnet til oplæsning eller letlæsning. Alle
bøgerne er illustreret med de oprindelige tegninger, som mange

kender og elsker fra deres egen barndom.
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