
Rädda djurfristaden!
Hent bøger PDF

Heike Wendler

Rädda djurfristaden! Heike Wendler Hent PDF Djurfristaden har slut på pengar och behöver akut hjälp för att
kunna fortsätta med sin verksamhet. Alina och hennes vänner rycker in! De säljer kakor och står på

loppmarknad. Men det visar sig vara svårare än de hade trott att få ihop tillräckligt mycket pengar. Nu måste
alla dra sitt strå till stacken och Alina vänder sig till en oväntad person för hjälp. Kanske kan minnet av en

älskad ponny vara det som krävs för att rädda djurfristaden…

I dessa tio fristående berättelser får vi stifta bekantskap med både människor och djur. Här stöter vi bland
annat på ett gäng konsttjuvar, ett övergivet föl, en stökig guldhamster och ett första april-skämt som ingen

glömmer i första taget. Vardagsnära historier fulla av vänskap, äventyr och finurliga lösningar.

Heike Wendler är grafisk designer, banboksförfattare och novellist som har tagit den tyska marknaden med
storm med sina charmiga kalendrar barnboksserier. Då Wendler är intresserad av det fantasifulla och det
övernaturliga tar hennes böcker med sig läsaren in i en värld där mytologiska väsen möter vardagens
människor och djur. Även teman som äventyr och vänskap ligger Wendler varmt om hjärtat och hennes

böcker är perfekta för barn på väg in i bokslukaråldern.
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