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Med de to foregående samlebind i serien, kan alle ni Mumiromaner
læses samlet af alle store og små Mumielskere.

I Det usynlige barn møder vi hele det besynderlige galleri af homser, filifjonker,
hemuler, gafser og hattifnatter. Og ikke mindst Ninni, der er så forskræmt og

selvudslettende, at hun i bogstaveligste forstand har gjort sig usynlig.

I Mumifar og havet sejler hele familien ud for at finde målet for Mumifars
drømme: den lille ensomme ø, der gemmer sig bag horisonten.

Sent i november er den sidste af Tove Janssons Mumifortællinger.
Efteråret er kommet til Mumidalen. Filifjonken, Hemulen, Mymlen og den
lille homse Toft kommer på besøg, men det hele er mærkeligt anderledes, for

Mumifamilien er tilsyneladende ikke hjemme.

Med forord af Anna Bro, dramatiker og Mumifan
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