
Rottefængeren fra Sorø
Hent bøger PDF

Gaute Heivoll
Rottefængeren fra Sorø Gaute Heivoll Hent PDF ”De sylespidse søm slog ind med voldsom kraft lige i

nærheden. Jeg sad urørlig, sank og bad stille om at slippe for at blive spiddet. Til sidst havde han ikke flere
søm tilbage og var så udkørt, at han sank ned på en stol og sad der længe med trækøllen i skødet og pustede
som et dyr. Så pludselig løftede han hovedet og stirrede mod væggen, hvor jeg sad og holdt vejret. Det føltes,
som om han havde fået øje på noget. At han hørte mit hjerte. At det var mig, han så”. - Estragons historie er
den første bog af 7 i en serie om de syv dødssynder for børn i alle aldre, fortalt og nedskrevet af rotter!

Rottefængeren fra Sorø handler om dødssynden GRÅDIGHED. Målgruppe: højtlæsning fra 8 år, selvlæsning
fra 10 år.  I lektørudtalelsen (DBC) står bl.a.: ”det  er  en  smuk,  mørk  og  særlig  bog,  som  bør  stå  på  alle 

biblioteker”.
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