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Rumle samler på venner Dorthe Emilie R\u00f8ssell Hent PDF Rumle er en lille mus, som har sin hule under
skovens største træ. Han vil så gerne have nogle venner, men de fleste af skovens beboere er farlige for ham.
De kan ikke lide ham, fordi han er en rigtig drillepind. En ørn redder Rumle en dag, da han er kommet til
skade med den ene pote. De bliver venner. Efterhånden bliver Rumle venner med flere af skovens dyr,

egernet, uglen, muldvarpen, hesten, katten, hunden og ikke mindst nissen, som er en værre drillepind. Rumle
samler på venner er en herlig og morsom historie med fine illustrationer af vennerne. Om forfatteren Dorthe

Emilie Røssell. Født 1934, opvokset i København. Pensioneret bankassistent. Forfatter, digter,
foredragsholder, billedkunstner. Har deltaget i skrivekurser på ASK og Testrup Højskoler. Deltaget i tegne-
/malekurser på Kunsthøjskolen på Ærø og Vestjyllands Højskole, samt hos private kunstnere. Se også

dortheroessell.dk
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