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Liten, men ändå stor Elsegret Ruge Hent PDF Barnen i klass 7B ser inte fram emot att få en ny engelsklärare
och de gör allt för att visa sitt missnöje. Men lille herr Tummelmann visar sig vara tuffare än de någonsin

hade kunnat ana, och dessutom en riktigt bra lärare. Snart längtar alla till hans lektioner. En dag blir det bråk
på parkeringsplatsen och klassen får en chans att verkligen visa var de står. Men frågan är om de underskattar

herr Tummelmann!

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.

Elsegret Ruge är en barnboksförfattare som skriver om barns vardagsliv och allt vad det innebär. Ruge är mest
känd för att ha skrivit bokserien Anton, som innehåller tio olika berättelser om konsttjuveri, en bråkig

hamster, aprilskämt som går över styr och mycket mer. Ruges böcker är fulla av äventyr och skratt, och är
perfekta för barn mellan 8 till 12 år.

 

Barnen i klass 7B ser inte fram emot att få en ny engelsklärare och
de gör allt för att visa sitt missnöje. Men lille herr Tummelmann

visar sig vara tuffare än de någonsin hade kunnat ana, och dessutom
en riktigt bra lärare. Snart längtar alla till hans lektioner. En dag blir
det bråk på parkeringsplatsen och klassen får en chans att verkligen

visa var de står. Men frågan är om de underskattar herr
Tummelmann!

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.

Elsegret Ruge är en barnboksförfattare som skriver om barns
vardagsliv och allt vad det innebär. Ruge är mest känd för att ha
skrivit bokserien Anton, som innehåller tio olika berättelser om
konsttjuveri, en bråkig hamster, aprilskämt som går över styr och
mycket mer. Ruges böcker är fulla av äventyr och skratt, och är

perfekta för barn mellan 8 till 12 år.
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