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Den glade gartner — og de musikalske planter Bjarne Larsen Hent PDF En dag beslutter June sig til at besøge
en ven, der bor på den anden side af bjerget. Undervejs bliver hun overrasket af et uvejr, der gør, at hun farer
vild. Hun kæmper sig igennem de værst tænkelige snedriver. Udmattet og forfrossen kommer hun til Den
Glade Gartners hjem, hvor han giver hende husly for natten. Den Glade Gartner sørger godt for hende og

fortæller, at han engang havde planer om at anlægge en park, hvor folk kunne komme og få en uforglemmelig
oplevelse. Dagen efter er hun fast besluttet på at vende tilbage til sit kære hjem, da hun hører det mest
fantastiske musikstykke, som hun bliver draget af. June beslutter sig for at finde frem til stedet, hvor

musikerne holder til. På sin vej kommer hun ud for mange forhindringer. Til sin store overraskelse fører vejen
hende til en park, hvor der vokser de mest fantastiske planter, der spreder glæde ved deres sang og musik.

Uddrag af bogen Forsigtigt lænede hun sig tilbage og stod helt stille. Uhyret var kun 3 meter fra hende. Med
sine kolossat store øjne, hvor øjenlågene hang i tynde laser, rettede det blikket mod hende. Parat til at sætte
tænderne i hendes spinkle krop og at gøre af det af med hende i en mundfuld. Med små rolige bevægelser
nærmede uhyret sig, imens det udstødte de mest gyselige og høje skrig, der uden besvær overdøvede de

smukke toner, som hørtes overalt i skoven. Musikken var så smuk, at hun lod sig drage af den, og nu stod hun
i den værst tænkelige situation, som hun havde svært ved at se sig ud af. Om forfatteren Bjarne Larsen blev i

1978 uddannet børnehavepædagog. Nogle år senere læste han til tale-hørepædagog, hvor han bl.a.
beskæftigede sig med sproglig opmærksomhed. I 1998 debuterede han med børnebogen Tåen i åen og andre
børnerim, som blev efterfulgt af flere børnebøger som f.eks. Detektiverne Jane og Simon. Derudover har han

skrevet bøger om keramik og en kogebog, der omhandler mad over bål.

 

En dag beslutter June sig til at besøge en ven, der bor på den anden
side af bjerget. Undervejs bliver hun overrasket af et uvejr, der gør,
at hun farer vild. Hun kæmper sig igennem de værst tænkelige
snedriver. Udmattet og forfrossen kommer hun til Den Glade

Gartners hjem, hvor han giver hende husly for natten. Den Glade
Gartner sørger godt for hende og fortæller, at han engang havde
planer om at anlægge en park, hvor folk kunne komme og få en
uforglemmelig oplevelse. Dagen efter er hun fast besluttet på at
vende tilbage til sit kære hjem, da hun hører det mest fantastiske



musikstykke, som hun bliver draget af. June beslutter sig for at finde
frem til stedet, hvor musikerne holder til. På sin vej kommer hun ud
for mange forhindringer. Til sin store overraskelse fører vejen hende
til en park, hvor der vokser de mest fantastiske planter, der spreder
glæde ved deres sang og musik. Uddrag af bogen Forsigtigt lænede
hun sig tilbage og stod helt stille. Uhyret var kun 3 meter fra hende.
Med sine kolossat store øjne, hvor øjenlågene hang i tynde laser,
rettede det blikket mod hende. Parat til at sætte tænderne i hendes

spinkle krop og at gøre af det af med hende i en mundfuld. Med små
rolige bevægelser nærmede uhyret sig, imens det udstødte de mest
gyselige og høje skrig, der uden besvær overdøvede de smukke

toner, som hørtes overalt i skoven. Musikken var så smuk, at hun lod
sig drage af den, og nu stod hun i den værst tænkelige situation, som
hun havde svært ved at se sig ud af. Om forfatteren Bjarne Larsen
blev i 1978 uddannet børnehavepædagog. Nogle år senere læste han
til tale-hørepædagog, hvor han bl.a. beskæftigede sig med sproglig
opmærksomhed. I 1998 debuterede han med børnebogen Tåen i åen
og andre børnerim, som blev efterfulgt af flere børnebøger som

f.eks. Detektiverne Jane og Simon. Derudover har han skrevet bøger
om keramik og en kogebog, der omhandler mad over bål.
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