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Den lille vampyr på rejse Angela Sommer Bodenburg Hent PDF "Vampyren satte sin hat på og tog den af
igen.

– Du er en rigtig ven, sagde han helt rørt. – Det kan man se af, at du altid giver mig sådan nogle dejlige ting.
Han så forelsket på tyrolertrøjen og læderbukserne.

– Du har givet mig dem, ikke?
– Givet dig dem? Anton kom til at grine.

– For mig gerne! Men jeg tror ikke, min mor og min mormor vil sige ja til det …
Han tav og så hen mod kupédøren.

– Kan du ikke høre noget?
– Nej, sagde vampyren. – Kun den frygtelige raslen.

– Der kommer nogen! hviskede Anton."

Anton skal på bondegårdsferie og han er bange for at komme til at kede sig ihjel. Derfor tager han sin
vampyrven Rudolf med sig for i det mindste at have selskab, og i toget skal vampyren have tyrolertøj på.

Angela Sommer-Bodenburg (f. 1948) er en tysk forfatter, der har skrevet et væld af fantasybøger til børn. Hun
er bedst kendt for serien "Den lille vampyr" om vampyren Rudolf og hans menneskeven Anton, som har solgt

over 10 millioner eksemplarer verden over.

Det lille vampyrbarn Rudolf har egentlig tænkt sig at drikke Antons blod, men i stedet ender de to drenge
med at blive gode venner. Sammen kommer de ud på en masse spændende og sjove eventyr.
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– Du er en rigtig ven, sagde han helt rørt. – Det kan man se af, at du

altid giver mig sådan nogle dejlige ting.
Han så forelsket på tyrolertrøjen og læderbukserne.

– Du har givet mig dem, ikke?
– Givet dig dem? Anton kom til at grine.

– For mig gerne! Men jeg tror ikke, min mor og min mormor vil sige
ja til det …

Han tav og så hen mod kupédøren.
– Kan du ikke høre noget?

– Nej, sagde vampyren. – Kun den frygtelige raslen.
– Der kommer nogen! hviskede Anton."

Anton skal på bondegårdsferie og han er bange for at komme til at
kede sig ihjel. Derfor tager han sin vampyrven Rudolf med sig for i
det mindste at have selskab, og i toget skal vampyren have tyrolertøj

på.

Angela Sommer-Bodenburg (f. 1948) er en tysk forfatter, der har
skrevet et væld af fantasybøger til børn. Hun er bedst kendt for

serien "Den lille vampyr" om vampyren Rudolf og hans
menneskeven Anton, som har solgt over 10 millioner eksemplarer

verden over.



Det lille vampyrbarn Rudolf har egentlig tænkt sig at drikke Antons
blod, men i stedet ender de to drenge med at blive gode venner.
Sammen kommer de ud på en masse spændende og sjove eventyr.
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