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Nissen og den hvide hest Hjørdis Varmer Hent PDF Ude i stalden bor en lille nisse og hans familie.
Menneskene på bondegården kan ikke se dem, for de er usynlige, som nisser jo er. Men uden at menneskene
ved det, passer nissefamilien på den nye hest Lille Hvide. Det vil sige, så længe de da får deres risengrød

juleaften, for det er den eneste løn de forventer - ellers kan de godt finde på at drille!

24 fortællinger om familien på gården og nisserne på staldloftet.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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