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"Anton nåede frem til Jammerdalen. I det sølvklare måneskin så dalen ud til at være fuld af fred og harmoni
… hvis blot ikke det havde været for ruinens dystre, halvt sammensunkne mure.
De virkede uhyggelige og truende – det ideelle sted for vampyrer!Anton tænkte på den lille vampyr, der
sikkert sad nede i slotskapellet og studerede slægtskrøniken … da han pludselig mærkede noget spidst stikke
sig i ryggen …"Antons vampyrvenner er flyttet ind i den gamle slotsruin i Jammerdalen, og her bruger den
lille vampyr tiden på at læse i sin slægtskrønike fra Transsylvanien. Anna er til gengæld glad for at få besøg af
Anton hver dag – hun er nemlig forelsket i ham.Angela Sommer-Bodenburg (f. 1948) er en tysk forfatter, der
har skrevet et væld af fantasybøger til børn. Hun er bedst kendt for serien "Den lille vampyr" om vampyren
Rudolf og hans menneskeven Anton, som har solgt over 10 millioner eksemplarer verden over. Det lille
vampyrbarn Rudolf har egentlig tænkt sig at drikke Antons blod, men i stedet ender de to drenge med at blive
gode venner. Sammen kommer de ud på en masse spændende og sjove eventyr.
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. april 2018 kl. ' Konen: 'Ok, du står her
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