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Kaninbjerget Richard Adams Hent PDF I Kaninbjerget fortælles om en lille flok unge, vilde kaniner, der
anført af den kloge Hassel bryder op fra deres koloni. Hassels bror, Femmer, fornemmer, at kolonien er truet
af tilintetgørelse, og hans sjette sans slår aldrig fejl. Derfor forsøger brødrene at overtale så mange kaniner
som muligt til at flygte sammen med dem, men ikke mange vil lytte til dem, for det er forår, og græsset er
grønt og saftigt. Det lykkes dem dog at samle en lille flok, og i smug forlader de deres fødekolonis trygge
rammer. Således begynder en lang og farefuld rejse ud i en stor, ukendt verden i forsøget på at finde det nye,
sikre hjem Kaninbjerget, som Femmer har set i et syn. Romanen er en gribende fortælling om eventyr, mod

og kampen for overlevelse.

"Denne historie … er aldeles betagende. Man læser de fire hundrede sider med åndeløs spænding. Det er en
født klassiker … Kaninbjerget… er simpelthen et mesterværk. Og hvor man dog lever med, mens man sluger

den! Man knytter hænderne, man griner, man får tårer i øjnene, man holder vejret og til sidst ånder man
befriet op." – Poul Borum, Ekstra Bladet
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