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Alle kender snøvsen. Men alle er gået fra den.

Det synes Eigil er synd, og en morgen finder han snøvsen, lige i udkanten af skoven.

Snøvsen viser sig at være et lille væsen, der kun har én tå at hoppe på. Eigil bliver ven med snøvsen, og
sammen går de på eventyr.

Sådan starter Benny Andersens herlige historie om snøvsen og Eigil og deres spændende oplevelser i en
verden, hvor alt kan ske.

Snøvsen befrier Katten i sækken, møder Bøhmanden og bliver forfulgt af af krabber, hajer og sørøvere.
Snøvsen bliver sparket op i luften, solgt som en gulerod og bortført af skumle fyre.

Men alt ender heldigvis godt, og sammen får Egil og snøvsen mange gode venner.

Mød dem allesammen her denne lydbog indlæst af Benny Andersens gode ven Povl Dissing i 2010.
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