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Da Lauras tand blev væk Dorte Hessel Hent PDF Pigen Laura taber sin tand, da hun skyller den under

vandhanen i børnehaven. Tanden havner i kloakken, og Laura beder tandfeen Emalje om hjælp til at finde
tanden. Uddrag af bogen Emalje tager brevet og læser med hviskende stemme: Kære tandfe Jeg tabte min
tand ovre i børnehaven. Jeg ville skylle den under vandhanen, og så tabte jeg den. Den forsvandt ned i

kloakken, jeg blev meget ked af det, og jeg håber, du kan hjælpe mig. Kærlig hilsen Laura Om forfatteren
Dorte Hessel (f.1965 i Kbh.) har arbejdet med børn i 15 år og er uddannet pædagogisk assistent i 2014. Hun
er selv mor til fem. Hendes kærlighed til børn har gjort, at hun altid har tegnet og fortalt fantasifulde historier

og ladet sig inspirere af børnenes fantastiske fantasiunivers.
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