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Nalle flytter ind Sigrid Thomsen Hent PDF Nalle er en lille pindsvineunge, som ikke er blevet stor nok til at
overleve vinteren. Han bliver fundet af en familie med tre børn, som tager ham med hjem. De plejer ham og
prøver at give ham de samme betingelser, som han ville have i naturen. En dag vil han måske kunne klare sig

selv …

Sigrid Thomsen (1906-1994) er forfatter til en række børne- og ungdomsbøger. Hun blev født i USA af
danske forældre. Familien rejste til Sydafrika, hvor Sigrid Thomsen voksede op, og bosatte sig endelig i
Danmark i 1917. Hun debuterede i 1949 med "Martin i Syd-Afrika", som trækker på mange af hendes

barndoms oplevelser.

Serien om pindsvinet Nalle består af tre letlæsningsbøger – "Nalle flytter ind", "Nalles første sommer" og
"Nalle bliver voksen" – for børn fra omkring ni år.
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