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Trylle og andet småkram Gunnar Gunnarsson Hent PDF "Trylle" handler om en lille kylling, der er den

usleste kylling i hele hønsegården. Hun er forpjusket, mager og fejler alt, en kylling overhovedet kan fejle.
Alligevel finder den lille dreng, der har sin gang i hønsegården, at der er noget fortryllende over Trylle, og
det er der, den lille kylling får sit navn fra. Da de andre kyllinger og selv Trylles egen hønemor begynder at
hakke for voldsomt på hende, må drengen enten tage hende til sig som sin egen eller lade hende gå til grunde.
Gunnar Gunnarsson (1889-1975) var en islandsk forfatter, digter og skuespilforfatter, der hovedsageligt skrev
på dansk. Han er mest kendt for romanerne "Borgslægtens historie", "Kirken på bjerget" og "Svartfugl". Han
var nomineret til Nobelprisen seks gange i løbet af sit liv, men han modtog den aldrig. Alligevel fremstår

Gunnar Gunnarsson som en af Islands største forfattere nogensinde.
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