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Lilla barnkammarboken : Sju små sagor FLERA FÖRFATTARE boken PDF I "Lilla barnkammarboken: Sju
små sagor" hittar du de mest omtyckta klassiska sagorna att läsa högt på sängkanten. Illustrerade med vackra,
roliga och spännande bilder av sju populära tecknare. Gör lässtunden till en mysstund!Var med när de tre små
grisarna lurar vargen och när Greta räddar Hans och sig själv från den elaka häxan i pepparkakshuset. Och
vilken stol, gröt och säng tycker Guldlock bäst om? Och missa inte när Rödluvan och mormor klarar sig mot
den listiga vargen.Med boken följer en skiva där etablerade artister och skådespelare läser några av sagorna
från boken. De sju illustratörerna är: Marit Törnqvist, Christina Alvner, Charlotte Ramel, Mati Lepp, Tord
Nygren, Catarina Kruusval och Anna-Clara Tidholm.Lilla barnkammarboken är en ny serie i ett litet mindre
format och omfång, men med samma höga kvalitet som de älskade Barnkammarböckerna, även dessa med
tillhörande cd-skiva. De två första delarna heter: "Godnattvisor" och "Rim och ramsor för händer, fötter och
kropp".Barnkammarböckerna är en serie antologier som rymmer det allra bästa som finns att läsa för små

barn, från vaggan upp i dagisåldern. Det finns också Den blå, Den gröna, Den gyllene, Den röda, Den svarta,
Den vita, Den gula, Den silvriga, Den rosa, Den skimrande samt Min egen barnkammarbok i samma serie.

 

I "Lilla barnkammarboken: Sju små sagor" hittar du de mest
omtyckta klassiska sagorna att läsa högt på sängkanten. Illustrerade
med vackra, roliga och spännande bilder av sju populära tecknare.
Gör lässtunden till en mysstund!Var med när de tre små grisarna
lurar vargen och när Greta räddar Hans och sig själv från den elaka
häxan i pepparkakshuset. Och vilken stol, gröt och säng tycker

Guldlock bäst om? Och missa inte när Rödluvan och mormor klarar
sig mot den listiga vargen.Med boken följer en skiva där etablerade
artister och skådespelare läser några av sagorna från boken. De sju
illustratörerna är: Marit Törnqvist, Christina Alvner, Charlotte

Ramel, Mati Lepp, Tord Nygren, Catarina Kruusval och Anna-Clara
Tidholm.Lilla barnkammarboken är en ny serie i ett litet mindre

format och omfång, men med samma höga kvalitet som de älskade
Barnkammarböckerna, även dessa med tillhörande cd-skiva. De två
första delarna heter: "Godnattvisor" och "Rim och ramsor för händer,
fötter och kropp".Barnkammarböckerna är en serie antologier som
rymmer det allra bästa som finns att läsa för små barn, från vaggan
upp i dagisåldern. Det finns också Den blå, Den gröna, Den gyllene,
Den röda, Den svarta, Den vita, Den gula, Den silvriga, Den rosa,
Den skimrande samt Min egen barnkammarbok i samma serie.
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