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Hulebyggerne Mariella Harpelunde Jensen Hent PDF Er du til en hængende hule i et gammelt træ? En

flydende hule med hjemmebygget pedalmotor bygget af gamle vandrør? En otte meter lang
drømmebuskhule? En hule bygget på pæle i en sump fyldt med frøer og mærkelige vanddyr? Er du til

gangbroer og stier højt over buske og vildnis, der ender i en hule i et gammelt piletræ, som lynet slog ned i
for ti år siden? Eller en hule fem meter højt oppe i et lærketræ med egen cykelelevator? Hulebyggerne er fuld
af huler, bark og grene, mos og værktøj, dufte og farver lys og skygge, hemmelige gemmesteder, mudder og
skruer og søm. Og der er klatrende, savende, legende, koncentrerede, pjattede hulebyggende børn i alle aldre

over det hele. Det syder og bobler og smitter og larmer af snurrende skruemaskiner og øredøvende
hammerslag. Lige til at få gode ideer, så man kan gå i gang med at bygge sin egen hule. Bogen er bygget op i
tre forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med lige fra den uøvede gør-det-selvtype til stormesteren
inden for kunsten at svinge en skruemaskine. Her er ligeledes huler tilpasset forskellige muligheder;

baggården, parcelhushaven, skoven eller kolonihaven.

 

Er du til en hængende hule i et gammelt træ? En flydende hule med
hjemmebygget pedalmotor bygget af gamle vandrør? En otte meter
lang drømmebuskhule? En hule bygget på pæle i en sump fyldt med
frøer og mærkelige vanddyr? Er du til gangbroer og stier højt over
buske og vildnis, der ender i en hule i et gammelt piletræ, som lynet
slog ned i for ti år siden? Eller en hule fem meter højt oppe i et
lærketræ med egen cykelelevator? Hulebyggerne er fuld af huler,
bark og grene, mos og værktøj, dufte og farver lys og skygge,
hemmelige gemmesteder, mudder og skruer og søm. Og der er

klatrende, savende, legende, koncentrerede, pjattede hulebyggende
børn i alle aldre over det hele. Det syder og bobler og smitter og

larmer af snurrende skruemaskiner og øredøvende hammerslag. Lige
til at få gode ideer, så man kan gå i gang med at bygge sin egen hule.
Bogen er bygget op i tre forskellige sværhedsgrader, så alle kan være
med lige fra den uøvede gør-det-selvtype til stormesteren inden for



kunsten at svinge en skruemaskine. Her er ligeledes huler tilpasset
forskellige muligheder; baggården, parcelhushaven, skoven eller

kolonihaven.
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