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TåPelles Nancy. Det är så de kallar henne i byn. TåPelle, det är Nancys pappa. Egentligen heter han Viktor
Pettersson. Men efter att ha råkat hugga av sig stortån i skogen får han heta TåPelle, kort och gott. Det bästa
Nancy vet är att få brev från sin syster Dora som bor i Stockholm. Vackra, snälla Dora! En dag kommer Dora
på besök. Men hon har en man med sig, Charlie. Nancy tycker inte om honom, hon känner på sig att allt inte

står rätt till. Och vad är det Dora gömmer i sin resväska under trappen? Snart upptäcker hon den
fruktansvärda hemligheten...

LÄSGLASÖGON Ser ju för tusan ingenting på morgonen. Den berättar om TåPelles familj och i fokus står
den trettonåriga Nancy.
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Det är inte möjligt att reservera 20 december 202024 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Det är så de
kallar henne i byn. Den berättar om TåPelles familj och i fokus står den trettonåriga Nancy. Vackra snälla
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