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BESKRIVNING

Läs ett provkapitel här>>Relationsdrama för de små!En ny bok i Stina Wirséns egen småbarnsbokserie!
Om de tidigare böckerna skrev Åsa Johansson i Svenska Dagbladet: "Oavsett ålder måste man bara älska
dem. Det här är stor konst i litet format!"Lilla nallen och stora nallen ska handla mat. Det är roligt, i
affären finns så mycket att titta på, så mycket som händer! Men plötsligt har de tappat bort varandra bland
alla bananer och tvättmedel! Var är stora nallen? Borta!? Eller är det lilla som är borta? Vem har kommit
bort egentligen...? Nyss var allting så härligt, men nu känns det läskigt och farligt!"Vem är borta?" är en
liten bok om stora känslor. På ett mästerligt sätt fångar Stina Wirsén i text och bild både det otäcka i att
vara borttappad i ett stort varuhus, och det komiska i allt som sker runt omkring. Boken vänder sig till de
minsta barnen - den är enkel i sitt upplägg, men med stor finess och träffsäkerhet finner Stina Wirsén de
små nyanserna som gör boken till ett mäktigt äventyr!Stina Wirsén har en egen liten småbarnsboksserie -
"En bok för de minsta små". 2005 kom "Vem är arg?" som nominerades till Augustpriset och "Vems
byxor?". Sedan dess har ytterligare sex titlar utkommit: "Vem bestämmer?", "Vem blöder?", "Vem är
ensam?", "Vems mormor?", "Vem är söt?" och "Vem är borta?".
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vem är borta? - Stina Wirsén - Kartonnage (9789163856426) - bokus.com

Vem är borta? (e-bok + ljud) - Ebook written by Stina Wirsén. Read this book using Google Play Books
app on your PC, android, iOS devices. Download for ...

Bonnier - Vem Är Borta? - Litenleker.se

Relationsdrama för de små! Relationsdrama för de små! Lilla nallen och stora nallen ska handla mat. Det
är roligt, i affären finns så mycket att titta på, så ...

Vem är borta? (2010) - Svensk Filmdatabas

Barnrumsinredning & inspiration till barnrum. Leksaker och babyprodukter & barnrumsinredning. Vem är
borta? Bonnier Carlsen bokförlag. Smallroom
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VEM ÄR BORTA?

https://www.bo-fi.club/?p=VEM%20%C3%84R%20BORTA?&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VEM%20%C3%84R%20BORTA?&ln=se
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