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"I det samme kom månen frem bag en sky …Der gik Flitterskæg og Snudeholm.
De havde grå arbejdskitler på, og de havde spidse træpløkke i hænderne. – Snart vil dette vildnis forvandles til
en herlig have, og så …Flitterskæg gjorde en lille pause, før han med hævet stemme fortsatte: – Og så er det
én gang for alle slut med vampyrpakket, denne … blodsugerbande!"Den lille vampyr kommer pludselig i fare,
da vampyrjægerne Flitterskæg og Snudeholm sætter jagten ind på blodsugerne.
Anton må finde på en plan for at skjule sin ven, og samtidig må han sørge for, at hans forældre ikke aner
uråd.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.
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