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BESKRIVNING

I jakten på smugglare och tjuvskyttar går Arne vilse i skogen. En rar och hjälpsam flicka låter honom
övernatta i en grotta hon känner till. Morgonen därpå förstår Arne att flickan är tjuvskyttekungens egen
syster, Vildkatten kallad. Och grottan han sovit i, är ett gömställe för tjuvgods! Kan han avslöja sin
räddare? Det frågar sig en vankelmodig Arne medan han förbereder sitt bröllop med fästmön Margret.
Glömma Vildkatten kan han inte, men han vet att han genom sin tystnad blir hennes medbrottsling ?
Vildkatten är den första delen av fem i serien om den kriminella familjen Stigson på Stigmansliden. De
övriga fristående delarna är Wanda från Stigmansliden, Vildkatten i bur, Din för evigt och När var tar
sin.Sigge Stark var Sveriges mest lästa författare. Med en rekordproduktion på över 100 romaner och
otaliga noveller har hon trollbundit generationer av svenska läsare i alla åldrar. Hennes böcker
kännetecknas av kärlek, förvecklingar och dramatik, men är också skildringar av människors tillvaro under
flera decennier. Bakom pseudonymen Sigge Stark fanns författaren och djurälskaren Signe Björnberg
(1896?1964).Omslagsformgivare: Eva Lindeberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mitt första "Vildkatten" - Lekolar Sverige

Jämför priser på Vildkatten 400 Sällskapsspel. Hitta bästa pris och läs omdömen - vi hjälper dig hitta rätt.

Vildkatten sällskapsspel - Jämför priser på PriceRunner

Försäkringsvillkor. Reparation eller ersättningsprodukt med motsvarande prestanda. Ersättning för skador
som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre ...

Vildkatten - Sällskapsspel & Brädspel

Handla Educa, Vildkatten 400 hos Storochliten.se. Du hittar även andra barnspel från Educa hos
Storochliten.se.
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VILDKATTEN
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