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Bamse - Slut prut godnat Katrine Hauch-Fausbøll Hent PDF Hver aften inden Bamse skal sove, sidder han i
sin bløde lænestol og "læsefortæller" for sig selv, om alle de sjove ting der sker i den hemmelige skov. Hans
yndlingsbog hedder SLUT PRUT GODNAT, for sådan siger han altid til sin strikkede Lillebjørn, når en

godnathistorie ender... Nu har han læst og optaget sin yndlingsbog på cd.

Og ja, det er faktisk lige pramsis den yndlingsbog, du har i hånden!

Måske er der én, som elsker Bamse og Kylling og Ællling, der gerne vil have en godnathistorie med udflugt
til Bamses hemmelige hule i skoven og alle de rarlige ting, som sker lige der? Og husk bagefter er det SLUT

PRUT GODNAT!

Lydbogen indeholder 32 godnathistorier, der fortæller om Bamses oplevelser med Kylling, Ælling, Luna og
Aske. Lydbogen er indlæst af Bamse (Søren Hauch-Fausbøll).
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