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Barnkammarboken : 7 samlade små pixibarnkammarböcker Flera författare boken PDF Till ett otroligt bra

pris paketeras här russinen i Barnkammarboks-kakan i ett behändigt portabelt format. Den älskade
barnkammarboken möter barnens egen favorit Pixiboken, den stora handen möter den lilla och hand i hand
går de på världens bästa bokpromenad.Vi har tagit det bästa ur barnkammarböckerna, och stöpt om det i

Pixibokens format. Boxen innehåller sju minibarnkammarböcker med författare som Lotta Olsson, Ulf Stark,
Lennart Hellsing, Alice Tegner, Britt G. Hallqvist, Brita af Geijerstam och många fler samt illustratörer i
världsklass, till exempel Charlotte Ramel, Stina Wirsén, Tord Nygren, Gunna Grähs, Maria Nilsson Thore,
Christina Alvner, Eva Eriksson, Kristina Digman, Sarah Sheppard och många fler. Precis som i vilken av de
härliga Barnkammarböckerna som helst, fast i mindre format. Exempel på sagor, visor och ramsor i boxen är:
Bä, bä vita lamm, Vem kan segla förutan vind, Nu i ro slumra in, Sipa lipa lakrispipa, Fem små apor, Prästens

lilla kråka, Killeramsor, I ett hus vid skogens slut, De tre små grisarna och Imse vimse spindel.De sju
böckerna i boxen har olika teman: Ramsor och lekar, Sagor, Sånger och visor, Fordon, Djur, Verser och dikter
och Titta, peka ramsa. Sedan tidigare finns det sju Pixiboxar:  Djur, Klassiska sagor, Jul, Fordon, Kalas, Ska vi

leka och Pirater, prinsessor och äventyr.

 

Till ett otroligt bra pris paketeras här russinen i Barnkammarboks-
kakan i ett behändigt portabelt format. Den älskade

barnkammarboken möter barnens egen favorit Pixiboken, den stora
handen möter den lilla och hand i hand går de på världens bästa
bokpromenad.Vi har tagit det bästa ur barnkammarböckerna, och

stöpt om det i Pixibokens format. Boxen innehåller sju
minibarnkammarböcker med författare som Lotta Olsson, Ulf Stark,

Lennart Hellsing, Alice Tegner, Britt G. Hallqvist, Brita af
Geijerstam och många fler samt illustratörer i världsklass, till

exempel Charlotte Ramel, Stina Wirsén, Tord Nygren, Gunna Grähs,
Maria Nilsson Thore, Christina Alvner, Eva Eriksson, Kristina

Digman, Sarah Sheppard och många fler. Precis som i vilken av de
härliga Barnkammarböckerna som helst, fast i mindre format.

Exempel på sagor, visor och ramsor i boxen är: Bä, bä vita lamm,
Vem kan segla förutan vind, Nu i ro slumra in, Sipa lipa lakrispipa,
Fem små apor, Prästens lilla kråka, Killeramsor, I ett hus vid skogens



slut, De tre små grisarna och Imse vimse spindel.De sju böckerna i
boxen har olika teman: Ramsor och lekar, Sagor, Sånger och visor,
Fordon, Djur, Verser och dikter och Titta, peka ramsa. Sedan tidigare
finns det sju Pixiboxar:  Djur, Klassiska sagor, Jul, Fordon, Kalas,

Ska vi leka och Pirater, prinsessor och äventyr.
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