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En forhekset vinter Annette Herzog Hent PDF Den lille heks Sukkerært bor i skovbrynet tolv trappetrin nede
under et tykt egetræ. Hun har det så hyggeligt dernede i sin lille varme hule, at sneen udenfor gerne må ligge

flere meter højt.
Det kunne ganske vist være endnu hyggeligere, hvis ikke hendes vilde søster Pumpernikkel kom rendende
hele tiden. For når hun dukker op, sker der katastrofer. Ak og ve, hvis stakkels Sukkerært så ikke i sidste

øjeblik husker den reddende trylleformular!
Men indimellem er det også godt at have en børste som Pumpernikkel til søster. Ellers havde de måske slet
ikke fundet hjem igen til hulen under det tykke snetæppe! Og hvorfor holder det for resten ikke op med at

sne?
Højtlæsningsbog. Anbefalet alder: 5 - 9 år. Til selvlæsning fra 8 år.

Der findes en fortsættelse med titlen: Hekseri forbudt!
Emneord: Sjove bøger, trylleri, hekse, eventyr, vinter, sne, venskab, søskende
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