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Koko 1 - Pigen de kaldte nat Kirsten Sonne Harild Hent PDF Det bedste Koko ved, er at drømme. Hun elsker

også at sidde i tusmørket og kigge efter sit totemdyr, uglen, eller at tage på eventyr i naturen med en af
stammens trækhunde, Lille Ulv. Da Koko på en af sine hemmelige natteture med Lille Ulv pludselig ser et
stort mystisk dyr med et smukt hoved og lang bølgende manke og hale, tror hendes veninde, at der igen er

tale om et tosset drømmesyn. At det er noget, Koko har opfundet i sin fantasi for at få stammens respekt. Men
heldigvis er der endelig én i lejren, der lytter til Koko. For dyret viser sig at være virkeligt nok ... KOKO,

PIGEN DE KALDTE NAT handler om et eventyrligt liv på prærien for længe siden. Om en pige, der kæmper
for at finde sin styrke og sine evner, og om hendes oplevelser med venner og dyr i den store natur. Masser af

fine og stemningsfulde illustrationer af Jan Solheim.

 

Det bedste Koko ved, er at drømme. Hun elsker også at sidde i
tusmørket og kigge efter sit totemdyr, uglen, eller at tage på eventyr i
naturen med en af stammens trækhunde, Lille Ulv. Da Koko på en af
sine hemmelige natteture med Lille Ulv pludselig ser et stort mystisk

dyr med et smukt hoved og lang bølgende manke og hale, tror
hendes veninde, at der igen er tale om et tosset drømmesyn. At det er
noget, Koko har opfundet i sin fantasi for at få stammens respekt.

Men heldigvis er der endelig én i lejren, der lytter til Koko. For dyret
viser sig at være virkeligt nok ... KOKO, PIGEN DE KALDTE NAT
handler om et eventyrligt liv på prærien for længe siden. Om en pige,

der kæmper for at finde sin styrke og sine evner, og om
hendes oplevelser med venner og dyr i den store natur. Masser af fine

og stemningsfulde illustrationer af Jan Solheim.
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