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Mika i urskoven 1. Mikas hule Martin Keller Hent PDF Hvorfor begrave sig i en verden af drager og trolde,
når virkeligheden kan være lige så spændende? Martin Keller - også landskendt fra duoen 'Martin og Ketil' og
'Naturpatruljen' fra TV - fortæller drengen Mika en række historier om livet i en gammel, urørt skov, hvor

dyrelivet og planterne er med til at sætte dramatiske rammer om en ganske almindelig - men meget nysgerrig
- drengs hverdag.

Mikas hule er den første bog i serien. Her møder vi drengen Mika og hører, hvordan en lille udflugt udvikler
sig, så Mika bliver nødt til at sove i skoven. Heldigvis finder han den hule, hans far har fortalt ham om. Og

heldigvis har hans mor givet ham mad med i tasken.

Lydbogen er indlæst af Martin Keller selv, som desuden er kendt fra børne-tv-programmer som
Naturpatruljen, Fjernsynsfluen Fredolin samt Martin og Ketil.
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