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I Syvmileskoven sker der de mærkeligste ting. Hårspætten Henry (hvilket i sig selv er mærkeligt – en fugl
med hår!) studerer biller i sit drivhus sammen med sin bedste ven Krage Kristian. Soldaterbillerne er de mest
spændende, men man skal dog ikke spise dem! Et andet sted i skoven opfører billerne en billeballet i bedste
westernstil. Her møder du blandt andet Bille The Kid og Buffalo Bille! Alt imens forsøger borgmesteren i
smådyrsbyen Hårkøbing, Ronald Krikand, at blive præsident i hele Syvmileskoven.
Til (stor!) hjælp har han sin tro følgesvend, Villy Væsel. En dag finder Henry Hårspætte nogle hårspænder,
som et menneske har tabt. Snart galoperer han rundt på et af dem, og flere af skovens fugle følger trop.
Hermed ser en ny sportsdisciplin dagens lys: et hårspændespæn! Uddrag af bogen Og starten er gået, kaglede
Kalle Kalkun, og nu gik det stærkt. Både i feltet af galoperende fugle og ordstrømmen, der kom ud af
kalkunens næb. Dorthe Duehøg er kommet godt fra start efterfulgt af Børge Bogfinke og Henry Hårspætte.
Lige efter dem følger Søren Solsort og Birthe Kærsanger.
Frederik Fuglekonge og Torkild Træløber er sakket lidt bagud, og håbløst sidst har vi Simon Skovskade, der
sidder på hårspændet i sin noget specielle skovskadestilling. Ja, det har jeg aldrig set før, siger Tue Trane, det
kan da ikke være særligt behageligt. Næppe. Måske også derfor han er sidst, meddelte kalkunen tørt. Nu sker

der noget. Fuglekongen rører på sig og er kommet op på den forjættede fjerdeplads, der giver adgang til
semifinalen.
Om forfatteren Thomas Stordal Philipsen er født i 1971 og opvokset i Vestjylland, nu bosiddende på Fyn.
Han er uddannet cand.mag. i middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet i 2002 og meritlærer fra Odense
Seminarium i 2006. Han har i de sidste 15 år arbejdet med formidling og undervisning i både museums- og
skoleverdenen.
Reserve o seu Hotel em Nørlev. Melhores preços, sem custos reserva.

