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Surmulen Søren Jessen Hent PDF En heksering er en ring af svampe, der af og til vokser frem i græsset. I den
her historie kan du høre om hvad der skete en dag Nøffe tog på skovtur uden at se sig for.

NB: Denne historie om Surmulen findes også som en af ni historier i bogen "Den store månefest".

Uddrag:
Foran det blå hus står Raff og sparker en bold op mod muren. Pludselig hører han en lyd og vender sig om.
“Hjæælp!” skriger han og skynder sig indenfor, og den eneste lyd, man hører, er lyden af en dør, der hurtigt

bliver låst.
“Moar, faar,” råber han. “Skynd jer og kom! Der går en surmule rundt udenfor!”

Far Raffeberg og mor Raffeberg kommer ned ad trapperne i en fart.
“Hvad er det, du siger?” spørger far Raffeberg. Han håber nok, han hørte forkert, men så kigger han ud af

vinduet og ser, at det er rigtigt nok. En meget sur surmule er på vej forbi deres hus. Dens mund vender nedad,
den har en dyb rynke i panden, og dens øjne skyder små lyn, der godt kan starte en skovbrand – hvis det ikke

har regnet i lang tid, og skovbunden er tør.
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