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Bukke Bruse og den fæle trold under broen. Hele Bukke Bruse familien elsker at drille trolden. Han bliver så
gal, når de tramper på broen. Han hidser sig op og vil æde alle geder, der vover sig over broen. Sådan har det
været i mange år, og sådan bliver det nok ved med at være. Eller gør det? En dag skal Brusa til byen for at
købe ind. Hun glæder sig til at trampe på broen og drille trolden. Brusa kommer til broen. Hun tramper,
tramper og tramper, men der sker ikke noget, der kommer ingen fæl trold, som vil æde Brusa. Hvor er

trolden? Er der sket noget med trolden? Og er det mon slut med at trampe på broen og drille trolden? Læs
historien, og find ud af, hvad der sker. Når du er færdig med bogen, kan du læse en af de andre Bukke Bruse

historier.

 

Du kender sikkert eventyret om de tre Bukke Bruse og den fæle trold
under broen. Hele Bukke Bruse familien elsker at drille trolden. Han
bliver så gal, når de tramper på broen. Han hidser sig op og vil æde
alle geder, der vover sig over broen. Sådan har det været i mange år,
og sådan bliver det nok ved med at være. Eller gør det? En dag skal
Brusa til byen for at købe ind. Hun glæder sig til at trampe på broen
og drille trolden. Brusa kommer til broen. Hun tramper, tramper og
tramper, men der sker ikke noget, der kommer ingen fæl trold, som
vil æde Brusa. Hvor er trolden? Er der sket noget med trolden? Og er
det mon slut med at trampe på broen og drille trolden? Læs historien,
og find ud af, hvad der sker. Når du er færdig med bogen, kan du

læse en af de andre Bukke Bruse historier.
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