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Morrison och hamsterjakten Sanna Juhlin Hent PDF Katten Morrison älskar att bli kliad på magen och att äta
ost och grädde. Han är lite som familjens kung, men en dag ställs hans tillvaro på ända när en hamster

kommer till familjen. Som dessutom får namnet Kungen! Hur ska detta gå? Kan Morrison vänja sig vid att
inte vara det enda husdjuret?

Sanna Juhlin är författare och tvåbarnsmamma och bor nära naturen i Söråker. Hon skriver både barnböcker
och vuxenromaner och föreläser även om sitt författarskap på skolor och bibliotek. Sanna skriver böcker som

är spännande och roliga, där läsaren får må bra i berättelsen men också lockas till eftertanke.

Katten Morrison är en lite självgod katt, som är snäll innerst inne. Historierna är berättade ur Morrisons
perspektiv och både vuxna och barn har glädje av böckerna. De fantasifulla illustrationerna är gjorda av

Mimmi Tollerup.
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