
Bastian
Hent bøger PDF

Ulla Holtegaard

Bastian Ulla Holtegaard Hent PDF Bastian er en ulykkelig hund. Han bor hos en gammel mand, der er
ligeglad med ham. Bastian vil væk, men er spærret inde i haven.

En dag kommer en mus ind i haven. Nu sker der noget uventet ― og Bastian møder en lille pige, som hedder
Anni.

Den gamle mand vil have Bastian tilbage og sender banditter efter ham. Men Anni og Bastian har en plan ...

En fortælling om hunden Bastians eventyrlige liv.

Om forfatteren:
Ulla Holtegaards debut børnebog er en blanding af realisme og fantasi. Vi føres ind i en verden, hvor vi får
kendskab til hundens natur gennem Bastian og hans møde med mennesker – onde som gode. Fortællingen er

henvendt til børn fra 10 år og opefter.
Ideen fik Ulla gennem sit mangeårige, nære makkerskab med sin hund, Bastian, en smuk, klog og glad

belgisk hyrdehund.
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