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Den lille heks og tyven - Tegneriet Hent PDF En tyv er på spil. Det er Alfi sikker på. Hendes kæde er nemlig
væk. Krage ved, hvor den er. Men den tør ikke sige det. For Alfi er så skrap.

Og tyv! Dét vil Krage ikke kaldes. Så den gemmer kæden. Den vil hænge den på plads. Uden at Alfi ser det.

Men det er svært. For Alfi holder øje med Krage.

I Charlotte Fleischer letlæsningsserie om Den Lille Heks møder vi Den Lille Heks og hendes venner Alfi og
Trolle og så selvfølgelig kragen Krage og katten Guffe. De fem venner kommer ud på ikke så få eventyr og

har en masse sjov undervejs.

Charlotte Fleischer (f. 1969) er dansk forfatter, der illustrerer de fleste af sine bøger til børn, og er især kendt
for bogserier som Den Lille Heks, Bent Bandit og Tante Fjas, hvoraf Tante Fjas også udkommer i Sverige.

Charlotte Fleischer har derudover skrevet historier til en række billedbøger til børn og enkelte er udkommet i
Spanien og Sverige.

Hendes fortællinger tager udgangspunkt i børns fællesskab, deres forunderlige eventyrlyst og nysgerrige
måde at se sig selv, hinanden og verden på.
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