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Heltemod og kragelort Josefine Ottesen Hent PDF En tidlig forårsmorgen da Birk stikker hovedet ud af sit hul
i Syvstammetræet, ligger der en kragelort lige udenfor. Det kan kun betyde én ting: Kragerne er kommet. Og
alle ved, at Kragekongens livret er hullerikker! Nogen må tage affære - kragerne skal jages væk, og hvem kan
gøre det bedre end Birk og Ask?! I deres højlydte iver kommer de til at vække den yngste hullerik, Ella, som
stædigt insisterer på at sladre, hvis ikke hun må være med. Desværre er Ella lidt for overmodig og bliver

snuppet af en krage. Nu er Ask og Birk ikke længere helt så kæphøje – især fordi gamle Tjørn bortviser dem
fra træet og samtidig sender den selvglade Eg ud for at hente Ella hjem igen. Men snart er Ask og Birk på vej
mod Krageøen for egenhændigt at befri Ella, så hullerikkerne endelig vil sande, hvem der er de modigste fra

Syvstammetræet ...
Bogen er gennemillustreret i s/h af Claus Rye Schierbeck.

Se mere på: www.hullerik.dk
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