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En elefant på vej til Tutu Killa Annette Herzog Hent PDF Mia er ked af det. Hendes veninde Katja er holdt op

med at snakke med hende og er i stedet blevet veninde med Mille. Men en skønne dag, da Mia er på
juleindkøb i Magasin sammen med sin mor, møder hun en elefant, der prøver et par bukser i et prøverum.
Elefanten var egentlig på vej til Afrika, men så tog han et forkert fly og endte i Danmark. Mia vil gerne

hjælpe den frysende og sultne elefant, men det er nemmere sagt end gjort. Hun får pludselig rigtig travlt! Da
hun møder en kat, beholder hun den, selvom hun godt ved, at det er Milles. Men heldigvis er elefanten klog,
og han har en idé, hvad Mia kan gøre for at blive veninder med Katja igen. Velegnet til højtlæsning. LIX 16.

Illustreret af Karen Borch.
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