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Ella och fnittermusen Heike Wendler Hent PDF Ella har hittat en ny kamrat, fnittermusen Rudi. När han
börjar fnissa kan hon inte heller hålla sig för skratt. Men de måste vara försiktiga, för mamma vill inte ha

några möss i huset. Rudi får bo i Ellas dockskåp och hon hämtar små ostbitar åt honom. Men Ellas storasyster
Lara blir tonårssur när Ella fnissar för mycket. Då får Rudi en idé – de ska spela Lara och hennes kompisar ett

litet spratt!

Följ med in i barnens, vättarnas och djurens fantasifulla världar i dessa tio fristående berättelser. Här hoppar
grodorna längdhopp och små födelsedagsbarn får nästan flyga till månen. I den förtrollade trädgården kan

djuren prata och en livsfarlig katt kan bli en ny lekkamrat. Här är allt möjligt!

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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