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Tulle, Trulle, Mulle og menneskene Anne-Lene Bleken Hent PDF De tre troldepiger Tulle, Trulle og Mulle
bor langt ude i skoven sammen med deres troldemor og troldefar. En dag opdager de, at der ligger en lille
landsby lige uden for skoven, og det bliver begyndelsen til mange spændende eventyr. Troldepigerne kan
nemlig gøre sig usynlige, og det betyder, at de kan være sammen med menneskene, uden at nogen ser dem.
De synes, at det er meget sjovt og spændende at besøge menneskene, men de opdager også, at de ikke altid er
lige søde ved hinanden. Da bestemmer Tulle, Trulle og Mulle sig for at ”hjælpe” dem lidt, og fordi de kan
gøre sig usynlige, kan de få ting og sager til at ske. Og nu begynder der at ske mystiske ting i landsbyen:
Skelettet på skolen bliver ”levende”; en sur far får klovnenæse; en chokolade bliver meget fornærmet; et

skraldepapir skælder ud; vrede snebolde flyver igennem luften helt af sig selv; et køkken bliver ”levende”; og
til sidst hører vi om alle julegaverne, der forsvinder på selveste juleaften. Vi hører også om troldemor, der
elsker naturen, troldefar, der synes, at hans troldepiger er de sødeste børn i verden, og resten af den store

troldefamilie, når den mødes til den store Løvfaldsfest i troldeskoven.

 

De tre troldepiger Tulle, Trulle og Mulle bor langt ude i skoven
sammen med deres troldemor og troldefar. En dag opdager de, at der

ligger en lille landsby lige uden for skoven, og det bliver
begyndelsen til mange spændende eventyr. Troldepigerne kan nemlig

gøre sig usynlige, og det betyder, at de kan være sammen med
menneskene, uden at nogen ser dem. De synes, at det er meget sjovt
og spændende at besøge menneskene, men de opdager også, at de
ikke altid er lige søde ved hinanden. Da bestemmer Tulle, Trulle og
Mulle sig for at ”hjælpe” dem lidt, og fordi de kan gøre sig usynlige,
kan de få ting og sager til at ske. Og nu begynder der at ske mystiske
ting i landsbyen: Skelettet på skolen bliver ”levende”; en sur far får
klovnenæse; en chokolade bliver meget fornærmet; et skraldepapir
skælder ud; vrede snebolde flyver igennem luften helt af sig selv; et
køkken bliver ”levende”; og til sidst hører vi om alle julegaverne, der
forsvinder på selveste juleaften. Vi hører også om troldemor, der

elsker naturen, troldefar, der synes, at hans troldepiger er de sødeste
børn i verden, og resten af den store troldefamilie, når den mødes til

den store Løvfaldsfest i troldeskoven.
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