
Den svarta barnkammarboken
Ladda ner boken PDF

ANNIKA LUNDEBERG
Den svarta barnkammarboken ANNIKA LUNDEBERG boken PDF Roliga och mysiga spökberättelser, tänkt
för 3-6 år.I "Den svarta barnkammarboken" är temat spöken och andra mysläskiga saker som fascinerar barn i

alla åldrar. Här blandas gåtor och roliga historier med både klassiska och nyskrivna berättelser, allt rikt
illustrerat med många härliga färgbilder av bland annat Mati Lepp, Pernilla Stalfelt och Tord Nygren. I "Den
svarta barnkammarboken" finns bland annat: Lilla spöket Laban, Ronny och Julia sover över, Pelle Svanslös
och spöket och den roliga berättelsen om häxorna som försöker skrämma den lilla flickan utan att lyckas i Det
hemska spökhuset med illustrationer av Eva Eriksson.Tillsammans med boken medföljer en cd-skiva med 12
ramsor, sagor och en sång ur boken.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 vita, Den gula, Den silvriga, Den rosa samt Min egen barnkammarbok i samma serie.
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