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Den lille vampyr på landet Angela Sommer Bodenburg Hent PDF "Anton blev stående. Hans hjerte hamrede
vildt. Var der ikke et lysskær i vinduet?
Og var der ikke en mystisk skikkelse, der bevægede sig lige inden for døren?
Han mærkede, at det løb ham koldt ned ad ryggen. Hvis nu den lille vampyr alligevel ikke boede i den gamle
svinestald, men … hvis det nu var tante Dorotea, for eksempel! Eller en anden vampyr, en lokal …
I den stille aften hørte han pludselig støj: den sagte klikken af sylespidse tænder, der slog imod hinanden!
Vampyrtænder!"
Anton og hans vampyrven Rudolf er på ferie på landet, men for Anton er der mere uhygge end hygge på den
tur. Han er bange for alle husdyrene, og bekymrer sig hele tiden over Rudolfs stigende blodtørst. Det bliver
kun værre, da vampyrjægeren dr. Støverrup dukker op med sin glubske hund …
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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