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Mollimierne fra verdensrummet Anne-Lene Bleken Hent PDF Langt ude i verdensrummet ligger planeten
Mollimi. Her møder vi de to unge bueskydere Amitola og Motega, de to ældre mollimier Ahanu og Aquene
og de andre mollimifamilier. Når mollimierne fylder 13 år, skal de udføre en mission på en anden planet i

verdensrummet, og når et flammende øje kommer til syne i den magiske fontæne ved en ceremoni i Ahanu og
Aquenes hytte, ved de, at tiden er inde. Det Intergalaktiske Råd er samlet, og det er dette råd, der holder øje

med alle planeterne i verdensrummet. Samtidig kommer jordkloden til syne i fontænen, og lydene og
billederne fortæller, at ikke alt er godt på denne planet. Amitola og Motegas mission bliver at besøge Jorden
og menneskene, der bor der, og ved en ceremoni rundt om bålet om aftenen får de overrakt en medaljon, der
gør dem i stand til at rejse i tid og rum. Det er også denne medaljon, der symboliserer mollimiernes vigtigste
leveregel: at leve sammen i respekt, taknemmelighed og kærlighed. Udstyret med bue og pil og et pilekogger
med magiske hjertepile tager Amitola og Motega af sted til Jorden. Her møder de Emma og Martin på 12 år,
der går i samme klasse. De møder også deres klassekammerater, deres klasselærer, Emmas familie og mange

andre mennesker, og nu begynder der at ske mystiske ting på Jorden.

 

Langt ude i verdensrummet ligger planeten Mollimi. Her møder vi
de to unge bueskydere Amitola og Motega, de to ældre mollimier
Ahanu og Aquene og de andre mollimifamilier. Når mollimierne
fylder 13 år, skal de udføre en mission på en anden planet i

verdensrummet, og når et flammende øje kommer til syne i den
magiske fontæne ved en ceremoni i Ahanu og Aquenes hytte, ved de,
at tiden er inde. Det Intergalaktiske Råd er samlet, og det er dette
råd, der holder øje med alle planeterne i verdensrummet. Samtidig
kommer jordkloden til syne i fontænen, og lydene og billederne
fortæller, at ikke alt er godt på denne planet. Amitola og Motegas
mission bliver at besøge Jorden og menneskene, der bor der, og ved
en ceremoni rundt om bålet om aftenen får de overrakt en medaljon,

der gør dem i stand til at rejse i tid og rum. Det er også denne
medaljon, der symboliserer mollimiernes vigtigste leveregel: at leve
sammen i respekt, taknemmelighed og kærlighed. Udstyret med bue
og pil og et pilekogger med magiske hjertepile tager Amitola og
Motega af sted til Jorden. Her møder de Emma og Martin på 12 år,
der går i samme klasse. De møder også deres klassekammerater,

deres klasselærer, Emmas familie og mange andre mennesker, og nu
begynder der at ske mystiske ting på Jorden.
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