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Var är Sammeli? Ilon Wikland boken PDF En mysig berättelse om en pojke och hans hund, skriven och

vackert illustrerad av Ilon Wikland.
Olle har fått en hundvalp som han kallar Sammeli. Men Sammeli är snabb som blixten och springer iväg. Fast
Olle följer efter han inte hitta sin vän. Han letar, och letar, och märker inte att Sammeli har gömt sig bakom

skåpsluckor eller under stolar i de olika rummen i huset.
Han springer till sin mamma, orolig för att han aldrig kommer hitta sin hund. Men mamma säger bara att han
ska leta lite till. Till sist går han ut utomhus för att titta efter om hans kära hund är där, och nämen, titta, där

kommer något svart och lurvigt fram från buskarna.

I denna stämningsfulla berättelse får vi följa Olles kurragömmalek med sin bästa kompis, hundvalpen
Sammeli. Ilon Wiklands illustrationer är levande och detaljrika där varje uppslag är en tavla värd att rama in.
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med sin bästa kompis, hundvalpen Sammeli. Ilon Wiklands

illustrationer är levande och detaljrika där varje uppslag är en tavla
värd att rama in.



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

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Var är Sammeli?&s=sebooks

