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Katthämtningen Camilla Ceder boken PDF Sally älskar djur och skulle göra vad som helst för att få ett eget.
Men ska drömmen bli sann måste hon ta saken i egna händer! "Sally – djurens vän" är en hejdlöst rolig serie
full av charmiga påhitt för att få ett eget djur (eller vara nära någon annans). Perfekta böcker att läsa själv
eller högt tillsammans!Alla Sallys kompisar har ett eget djur. Verkligen alla! Hon försöker förklara för

sina föräldrar hur mycket det skulle betyda för henne att få ett djur, men inget hjälper. (Hennes pappa är ju
allergisk och börjar snörvla så fort han tänker på djur.)  När hennes mamma föreslår ett akvarium (fiskar som
man varken kan gulla eller gosa med) är botten nådd. Sally förstår att hon måste göra något själv. Och att

hitta folk som vill bli av med kattungar är hur lätt som helst! Problemet är bara hur man håller det hemligt för
föräldrar och en snorig lillebror … Katthämtningen är den tredje helt fristående delen i serien "Sally – djurens

vän". Läs också Djurfiket och Valpspaning.

 

Sally älskar djur och skulle göra vad som helst för att få ett eget.
Men ska drömmen bli sann måste hon ta saken i egna händer! "Sally
– djurens vän" är en hejdlöst rolig serie full av charmiga påhitt för att
få ett eget djur (eller vara nära någon annans). Perfekta böcker att
läsa själv eller högt tillsammans!Alla Sallys kompisar har ett eget
djur. Verkligen alla! Hon försöker förklara för sina föräldrar hur

mycket det skulle betyda för henne att få ett djur, men inget hjälper.
(Hennes pappa är ju allergisk och börjar snörvla så fort han tänker på
djur.)  När hennes mamma föreslår ett akvarium (fiskar som man

varken kan gulla eller gosa med) är botten nådd. Sally förstår att hon
måste göra något själv. Och att hitta folk som vill bli av med

kattungar är hur lätt som helst! Problemet är bara hur man håller det
hemligt för föräldrar och en snorig lillebror … Katthämtningen är
den tredje helt fristående delen i serien "Sally – djurens vän". Läs

också Djurfiket och Valpspaning.
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