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Aske falder ned i skovbunden hos en gammel, fæl heks. Imens stjæler Lusk og Fusk flyvefedt hos den gode
kaptajn From. Om universet i Troldmandens Flyvefedt: Bøgerne foregår i en eventyrskov, hvor de rare
skovfolk bor i hytter oppe i træerne. Alle, der bor i skoven har brug for flyvefedt for at komme omkring i
skoven. Det er nemlig kun, når man har en portion flyvefedt, og smører sig med dette, at man kan flyve, og
dermed komme omkring på den lettest mulige måde. Flyvefedtet kan kun laves af troldmanden Ozman, der
derfor er en vigtig person i bøgerne. Desværre er der en række onde kræfter, der prøver at få fat i flyvefedtet til
onde formål. Hovedpersonerne, Aske og Eg, kommer ud for mange eventyrlige og farlige oplevelser i deres
bestræbelser på at undgå, ar flyvefedtet falder i de forkerte hænder. Bøgerne bygger på fantasy-genren og er
endnu et fantasifuldt bidrag til at øge børns læselyst af børnebogsforfatteren Bent T. Lund. Bøgerne er
illustreret i farver af Keld Petersen. - Hver bog er på 24 sider i A5 format i farver. - -Hver bog indeholder en
selvstændig, afsluttet historie, og bøgerne kan læses i vilkårlig rækkefølge. - Alle 10 bøger har en lix på 6.
Oprindelse. Ideer til spejderarbejdet eller friluftslivet. idespejd.
Medusa var en af gorgonerne i den græske mytologi. Lege, løb, spil, rollespil, samarbejdsøvelser og meget
mere. Deltagerne skal prøve, uden sprog, at kommunikere små simple opgaver til hinanden.

Unni Maria Lindell (født 3. Joakim von Ands navn hos Disney er Scrooge McDuck, hvor navnet Scrooge er
efter gnieren Ebenezer Scrooge i Charles Dickens’ julefortælling A … Hos Bog & idé finder du bøger inden
for alle de populære genre. AAGAARD NIELSEN B. april 1957 i Oslo) er en norsk forfatter,
frilansjournalist og oversetter. Joakim von Ands navn hos Disney er Scrooge McDuck, hvor navnet Scrooge
er efter gnieren Ebenezer Scrooge i Charles Dickens’ julefortælling A … Hos Bog & idé finder du bøger inden
for alle de populære genre. april 1957 i Oslo) er en norsk forfatter, frilansjournalist og oversetter. www.
Fordyb dig i en spændende, fantastisk og medrivende fortælling. Hun er kjent som forfatter av
kriminalromaner, barnelitteratur, og ungdomslitteratur.
dk et godt sted at starte.

