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MØKKE OG HANS TRE MUSKETERER PÅ EVENTYR S\u00f8s Beck Hent PDF Bagsidetekst Nyd et

eventyr med hesten Møkke, som fortæller om det rige dyreliv på sine ture i naturen med sin ven på ryggen og
sine andre venner. Han møder blandt andet sneglen med basstemme og fluen, som er, som den er. Møkke og
hans tre musketerer på eventyr er en fortælling om alt mellem himmel og jord og om Møkkes oplevelser. En
børnebog om ønsker og at se det, der er lige foran sig og fordybe sig i det. Bogen er velegnet til højtlæsning
samt oplagt som godnathistorie. Uddrag af bogen Stien åbner sig lidt, og det viser sig at være rundt om en sø.
Mange vinbjergsnegle kikker frem. Jeg skal passe på, jeg ikke træder på dem, tænker Møkke. Sikke mange
der er, jorden er fugtig, fordi det lige har regnet, så kommer de frem. Sneglene kan bedst lide fugtig jord.
Møkke bukker sig ned over sneglen og snuser lidt til den. Møkke siger: ”Hej med dig, sikke mange I er her
lige nu.” ”Ja,” siger sneglen, ”her kan vi godt lide at være, vi går i ly under blade og træ, når solen står på, og
kommer frem, når regnen har krydret vores jordbund med fugt.” Møkke nikker og siger så til sneglen: ”Dejlig

dag til jer alle.” ”Mange tak,” siger sneglen med sin dybe stemme, ”det samme til dig og din ven.” Om
forfatteren Søs Beck (f. 1969) er opvokset i Kgs. Lyngby og bosat i Holbæk. Hun er billedkunstner og

forfatter og henter sin inspiration i naturen og sammen med sine hestevenner.

 

Bagsidetekst Nyd et eventyr med hesten Møkke, som fortæller om
det rige dyreliv på sine ture i naturen med sin ven på ryggen og sine
andre venner. Han møder blandt andet sneglen med basstemme og
fluen, som er, som den er. Møkke og hans tre musketerer på eventyr

er en fortælling om alt mellem himmel og jord og om Møkkes
oplevelser. En børnebog om ønsker og at se det, der er lige foran sig
og fordybe sig i det. Bogen er velegnet til højtlæsning samt oplagt
som godnathistorie. Uddrag af bogen Stien åbner sig lidt, og det

viser sig at være rundt om en sø. Mange vinbjergsnegle kikker frem.
Jeg skal passe på, jeg ikke træder på dem, tænker Møkke. Sikke



mange der er, jorden er fugtig, fordi det lige har regnet, så kommer
de frem. Sneglene kan bedst lide fugtig jord. Møkke bukker sig ned
over sneglen og snuser lidt til den. Møkke siger: ”Hej med dig, sikke
mange I er her lige nu.” ”Ja,” siger sneglen, ”her kan vi godt lide at
være, vi går i ly under blade og træ, når solen står på, og kommer
frem, når regnen har krydret vores jordbund med fugt.” Møkke

nikker og siger så til sneglen: ”Dejlig dag til jer alle.” ”Mange tak,”
siger sneglen med sin dybe stemme, ”det samme til dig og din ven.”
Om forfatteren Søs Beck (f. 1969) er opvokset i Kgs. Lyngby og
bosat i Holbæk. Hun er billedkunstner og forfatter og henter sin

inspiration i naturen og sammen med sine hestevenner.
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