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Vi är syskon : tolv berättelser om att ha syskon Antologi boken PDF Underbara, bråkiga, snoriga syskon! Här
kommer den optimala samlingen syskonberättelser för alla som ska få ett syskon, har ett syskon eller kanske
längtar efter ett syskon. Det handlar om att vänta på någon som ligger i mammas mage, om första tiden med

en tråkig bebis som inte kan leka ordentligt, om att ha ett storasyskon som skyddar en från allt farligt i
världen och om hur det känns i magen när den nya bebisen ler mot en för första gången.

Här hittar du välkända syskon som Benny och Lilla syster Kanin, men också helt nyskrivna berättelser om att
längta efter en syster man bara får träffa varannan vecka, om att vara stor men vilja vara liten och om att bli
avundsjuk när kompisen får ett syskon. Kort sagt en bok där alla sidor av syskonskapet får synas och som

bjuder på stor igenkänning för både stora och små.

För illustrationerna står några av Sveriges allra främsta tecknare: Eva Eriksson, Emma AdBåge, Olof
Landström, Ellen Ekman och många fler.

 

Underbara, bråkiga, snoriga syskon! Här kommer den optimala
samlingen syskonberättelser för alla som ska få ett syskon, har ett

syskon eller kanske längtar efter ett syskon. Det handlar om att vänta
på någon som ligger i mammas mage, om första tiden med en tråkig
bebis som inte kan leka ordentligt, om att ha ett storasyskon som
skyddar en från allt farligt i världen och om hur det känns i magen

när den nya bebisen ler mot en för första gången.

Här hittar du välkända syskon som Benny och Lilla syster Kanin,
men också helt nyskrivna berättelser om att längta efter en syster
man bara får träffa varannan vecka, om att vara stor men vilja vara
liten och om att bli avundsjuk när kompisen får ett syskon. Kort sagt



en bok där alla sidor av syskonskapet får synas och som bjuder på
stor igenkänning för både stora och små.

För illustrationerna står några av Sveriges allra främsta tecknare: Eva
Eriksson, Emma AdBåge, Olof Landström, Ellen Ekman och många

fler.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vi är syskon : tolv berättelser om att ha syskon&s=sebooks

