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Junglebogen Rudyard Kipling Hent PDF Forlaget skriver: I 1894 udgav Rudyard Kipling Junglebogen, som
siden skulle blive kendt og elsket verden over. Junglebogen er en samling dyrefabler fra den indiske jungle.
De mest kendte er nok de tre fortællinger om drengen Mowgli, som opfostres af ulve. Det er historien om,
hvordan Mor Ulv en sen aften finder en lille dreng uden for ulvefamiliens hule. Hun tager ham til sig og

kalder ham Mowgli, lille frø. Men det er ikke til tigeren Shere Kahns tilfredshed, for han vil have Mowgli for
sig selv, for han agter at dræbe drengen. Mowgli må sammen med bjørnen Baloo og den sorte panter

Bagheera bekæmpe Shere Kahn og beskytte ulvekoblets leder, Akela.

Men Junglebogen er meget mere end blot fortællingerne om Mowgli. Vi møder blandt mange andre også det
heroiske desmerdyr Rikki-Tikki-Tavi, slangen Kaa, glenten Chil og den sleske sjakal Tabaqui.

 
Junglebogen er filmatiseret adskillige gange, og mange børn vil genkende figurerne fra Disneys animationer.
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