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Ohuhue Emma Kraft Hent PDF Den nat, Ohuhue fødes, hyler hyænerne mod månen omkring den lille
landsby, og han bliver opkaldt efter deres stærke og insisterende hyl. Snart vokser hans sig større, og det står
klart, at hans liv ikke kommer til at gå kedeligt for sig. Allerede som ganske ung oplever han konsekvenserne
af en nysgerrig elefant i landsbyen. Kort efter bliver hans yngste bror bortført af en bavian, og Ohuhue stikker

beslutsomt efter den for at redde sin bror... og det er kun begyndelsen på Ohuhues eventyr.

Emma Kraft (1844-1925) var en dansk forfatter og oversætter. Hun fik sin litterære debut med teksterne
"Sommer og Vinter" i 1893 og oversatte desuden en illustreret udgave af Volkmanns "Æventyrbilleder" i
1894. Herefter udgav Kraft novellen "Regn og Solskin" i 1895, før hendes forfatterskab ændrede en smule
karakter og blev mere direkte henvendt børn. Det ses blandt andet i børnebøgerne "Ridderen og hans hest"

(1899), "Kæmp for alt, hvad du har kært" (1900) og "En ækel dreng" (1904).
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