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Troldeliv - Hvor er Kubbu? (Papbog med døre og Peter Madsen Hent PDF Det er sengetid i troldehøjen, men
så forsvinder Kubbu pludselig. Og Pajko kan altså ikke sove uden den søde kælefrø. Vil du hjælpe med at
lede? Den ældgamle troldehøj er fuld af gemmesteder og hemmelige smutveje. Lad de små papfigurer følge
Kubbus spor gennem højen. Så opdager du, at jo mindre man er, jo lettere er det ...Måske gemmer Kubbu sig
i din stue også? Tror du, Paja og Pajko kan finde ham dér? Illustrator Peter Madsen og forfatter Sissel Bøe har
sammen skabt en flot papbog til de allermindste med de populære trolde fra Troldeliv-universet. Inde bag
lågen på bogens bagside gemmer der sig tre solide papfigurer af bogens hovedpersoner. Figurerne kan glide

ind og ud gennem de mange huller og døre i bogens sider og hjælper med at gøre historien lærerig og
levende. Skulle de forsvinde alle tre, kan du altid printe nye figurer fra www.troldeliv.dk
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