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Ante Pissomyros - den nysgerrige myre. Kenneth Schødt Hent PDF ”Hvad sker der? Vi bliver bortført.
Campingvognen kører med os!” Det var Ante, der råbte de forfærdende kendsgerninger, og han var ellers den
modigste. Det var skræmmende for vores myrevenner. Nysgerrighed havde fået dem til at gå på eventyr i en

campingvogn på pladsen.
Men hvad skete der? Nu var de mere rystede end nysgerrige.

De ti venner kiggede på hinanden. Kun Ante reagerede ved at kigge ud af vinduet for at se, hvad der skete.
De var bange nu ...

I Ante-bøgerne - for der kommer flere - kommer vi hele følelsesregisteret igennem. Glæde, sorg, angst,
forelskelse.

Myrerne kan det hele. De kan snakke, de er nysgerrige, de kan elske og de kan hade. De kan forstå
mennesker, uanset hvilket sprog de taler. De udnytter alle deres evner.

Ante og hans kammerater kommer på en farlig rejse med mennesker, som de kommer til at holde af. De
skaber deres eget samfund og overrasker os med deres kunnen.

De rejser til det sydligste Europa og undgår med nød og næppe at blive slået ihjel. De opdager, at de kan
langt mere, end de tror, når de kaster sig ud i tingene. Fuldstændig, som vi mennesker.

Ante mister sin kæreste, men er det for altid?
De finder ud af, at når alting ser mest sort ud, så finder en løsning.

Kender vi dét?

Læs bogen og bliv klogere, samtidigt med at du bliver underholdt.

 

”Hvad sker der? Vi bliver bortført. Campingvognen kører med os!”
Det var Ante, der råbte de forfærdende kendsgerninger, og han var
ellers den modigste. Det var skræmmende for vores myrevenner.
Nysgerrighed havde fået dem til at gå på eventyr i en campingvogn

på pladsen.
Men hvad skete der? Nu var de mere rystede end nysgerrige.

De ti venner kiggede på hinanden. Kun Ante reagerede ved at kigge
ud af vinduet for at se, hvad der skete. De var bange nu ...

I Ante-bøgerne - for der kommer flere - kommer vi hele
følelsesregisteret igennem. Glæde, sorg, angst, forelskelse.

Myrerne kan det hele. De kan snakke, de er nysgerrige, de kan elske
og de kan hade. De kan forstå mennesker, uanset hvilket sprog de

taler. De udnytter alle deres evner.
Ante og hans kammerater kommer på en farlig rejse med mennesker,
som de kommer til at holde af. De skaber deres eget samfund og

overrasker os med deres kunnen.

De rejser til det sydligste Europa og undgår med nød og næppe at
blive slået ihjel. De opdager, at de kan langt mere, end de tror, når de

kaster sig ud i tingene. Fuldstændig, som vi mennesker.



Ante mister sin kæreste, men er det for altid?
De finder ud af, at når alting ser mest sort ud, så finder en løsning.

Kender vi dét?

Læs bogen og bliv klogere, samtidigt med at du bliver underholdt.
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