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Mowgli historier Rudyard Kipling Hent PDF I junglen i Indien finder en vild ulv pludselig et lille
menneskebarn, der bliver forfulgt af en glubsk tiger. Ulven tager den lille dreng til sig og opdrager ham som

en ulveunge.

I junglen lærer drengen, som ulvene kalder Mowgli, alt om livet blandt de vilde dyr. Han bliver ven med både
den sorte panter Bagheera og Baloo, den gamle bjørn.

Men livet i junglen er farligt, og Mowgli får også mange fjender – især den onde tiger, Shere Kahn, der vil
dræbe ham.

Mowgli kæmper hårdt for at blive respekteret, og lidt efter lidt bliver han et vigtigt medlem af dyrenes
samfund.

Men Mowgli er ikke selv et dyr – han er et menneske. Og både Mowgli og dyrene ved, at en dag, når tiden
kommer, skal menneskebarnet vende hjem til sine brødre…

Bogen om Mowgli og Indiens vilde dyr indeholder bl.a. den berømte historie om desmerdyret Rikki-tikki-
tavi, der modigt tager kampen op mod de giftige brilleslanger.
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