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Skovserne og skivserne Carl Frederik Garde Hent PDF Den lille skovser Husk, som er meget mere

eventyrlysten end de andre skovsere, synes det er kedeligt at være nysgerrig helt alene. På den måde bliver
den første skivser til, og siden kommer der to til. Nu kan Husk udforske verden sammen med sine nye venner
- skivserne Hamp, Klamp og Rusk. Skovserne er et lille folk af små væsner, der lever dybt inde i skoven. De
kommer kun frem om natten og lever af duggen fra den rødkål, der vokser ved et lille hus i skovens udkant.
Carl Frederik Gardes historier om skovserne handler om natur, om fællesskab og om at være modig, selvom
man er bange. Eventyret om skovserne griber både hverdagen og fantasien med sit ligefremme sprog og
forfatterens egne dejlige tegninger. Carl Frederik Garde (1928-2008) var sømand, journalist og forfatter.

Gennem mere end 40 år arbejde han som kulturjournalist og kunstanmelder - et virke, der gjorde ham til en
kendt skikkelse i det Aarhusianske kulturliv. Carl Frederik Garde skrev flere populære børnebøger samt en

stribe kunstnerbiografier og digtsamlinger.
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den måde bliver den første skivser til, og siden kommer der to til. Nu
kan Husk udforske verden sammen med sine nye venner - skivserne
Hamp, Klamp og Rusk. Skovserne er et lille folk af små væsner, der
lever dybt inde i skoven. De kommer kun frem om natten og lever af
duggen fra den rødkål, der vokser ved et lille hus i skovens udkant.
Carl Frederik Gardes historier om skovserne handler om natur, om
fællesskab og om at være modig, selvom man er bange. Eventyret

om skovserne griber både hverdagen og fantasien med sit
ligefremme sprog og forfatterens egne dejlige tegninger. Carl
Frederik Garde (1928-2008) var sømand, journalist og forfatter.
Gennem mere end 40 år arbejde han som kulturjournalist og
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