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”Lykkelandet” er et tankevækkende og gribende eventyr for børn, som handler om at finde lykken.
Lykkeprinsessen Gaia er af sin far, Lykkekongen, sendt ud for at finde lykken, som dragen Lokkelykke stjal
fra Lykkelandet, længe før Gaia blev født. På sin vej møder lykkeprinsessen blandt andet dværge, trolde og
elverfolk. Da Gaia på et tidspunkt er på besøg i dværgehulen, fortæller hun sin historie til dværgene - hun
synger blandt andet: Hjemme venter Lykkekongen kun på mig, Folket går i stå og alt er gråt hos os, Alle

leder, søger lykken, glemmer hvem de er, Alle søger lykken ...
Finder Gaia lykken? Hvad er lykken? Kan man overhovedet stjæle lykken? Få svar på disse spørgsmål ved at

læse dette lærerige eventyr om lykken!

Eventyret rummer 12 sange. Ved hver sang er der indsat en QR-kode og et link, og bagerst i bogen kan man
finde noderne til de 12 sange.

 

Lykkelandet

”Lykkelandet” er et tankevækkende og gribende eventyr for børn,
som handler om at finde lykken. Lykkeprinsessen Gaia er af sin far,
Lykkekongen, sendt ud for at finde lykken, som dragen Lokkelykke
stjal fra Lykkelandet, længe før Gaia blev født. På sin vej møder

lykkeprinsessen blandt andet dværge, trolde og elverfolk. Da Gaia på
et tidspunkt er på besøg i dværgehulen, fortæller hun sin historie til
dværgene - hun synger blandt andet: Hjemme venter Lykkekongen
kun på mig, Folket går i stå og alt er gråt hos os, Alle leder, søger

lykken, glemmer hvem de er, Alle søger lykken ...
Finder Gaia lykken? Hvad er lykken? Kan man overhovedet stjæle
lykken? Få svar på disse spørgsmål ved at læse dette lærerige eventyr

om lykken!

Eventyret rummer 12 sange. Ved hver sang er der indsat en QR-kode
og et link, og bagerst i bogen kan man finde noderne til de 12 sange.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Lykkelandet&s=dkbooks

