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Pigen fra troldehøj Thorstein Thomsen Hent PDF Troldungerne Pif, Paf, Puf, Karlo, Trunte, Katrine, gamle
Baba Gaja og Mons bor i Troldehøj, hvor Mons bestemmer det hele - og lader sig opvarte af flokken.

Alle troldeungerne er forældreløse trolde, som Mons har fundet og omhyggeligt opdraget til at begå sig i
skoven og især tage sig i vare for menneskene ...

Alligevel går stakkels Katrine i en fælde og ender hos et menneskepar, mens Karlo slår alarm i troldehøjen.
Heldigvis er de sikre på, at Mons vil gå igennem ild og vand for dem, som de vil for ham. Han vil helt sikkert

redde Katrine.

Men måske er Mons slet ikke så modig, når det kommer til stykket?

Og de der mennesker, er de i virkeligheden så farlige, som Mons siger?

En stemningsfuld højtlæsningsbog af Thorstein Thomsen med illustrationer af Lea Letén.
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