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Vems Pixi? : 7 Pixiböcker av Stina Wirsén Stina Wirsén boken PDF Sju underbara Vem-böcker samlade i en
liten box. Stina Wirséns omåttligt populära Vem-böcker blir nu också Pixi-böcker! De är små dramer om stora
känslor. Smarta och enkelt berättade, men framför allt roliga. Småbarnböcker utöver det vanliga! Boxen
innehåller Vem är arg?Vem är bäst?Vem bestämmer?Vem städar inte?Vem är borta?Vem är sjuk?Vems
byxor?Alla om nallen, katten, nallegrisen och de andra. Det fantastiska med de här böckerna är att de ligger
så väldigt nära barnens egen värld, samtidigt som den vuxne högläsaren får ut något av läsningen också! Och
det är stor konst att åtstadkomma det, vilket Stina Wirsén gjort i totalt 17 Vem-böcker så här långt!Pixiböcker
är små kvalitetsbilderböcker för barn mellan 2 och 6 år. De har lästs av tre generationer barn och har sålts i
över 60 miljoner exemplar. De är perfekta att ha till barnkalaset eller att ta med på resan!

Sju underbara Vem-böcker samlade i en liten box. Stina Wirséns
omåttligt populära Vem-böcker blir nu också Pixi-böcker! De är små
dramer om stora känslor. Smarta och enkelt berättade, men framför
allt roliga. Småbarnböcker utöver det vanliga! Boxen innehåller Vem
är arg?Vem är bäst?Vem bestämmer?Vem städar inte?Vem är
borta?Vem är sjuk?Vems byxor?Alla om nallen, katten, nallegrisen
och de andra. Det fantastiska med de här böckerna är att de ligger så
väldigt nära barnens egen värld, samtidigt som den vuxne högläsaren
får ut något av läsningen också! Och det är stor konst att
åtstadkomma det, vilket Stina Wirsén gjort i totalt 17 Vem-böcker så
här långt!Pixiböcker är små kvalitetsbilderböcker för barn mellan 2
och 6 år. De har lästs av tre generationer barn och har sålts i över 60
miljoner exemplar. De är perfekta att ha till barnkalaset eller att ta
med på resan!
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