
Mia flyger till månen
Hent bøger PDF

Heike Wendler

Mia flyger till månen Heike Wendler Hent PDF Snart ska Mia fylla sex år. Och till kalaset vill hon ha en
clown… Eller en trollkarl kanske. Nej, helst av allt vill hon flyga till månen! Hela familjen grubblar på hur
det ska gå till och hennes storebror Eric får i uppgift att lösa problemet. Och Mia får en födelsedag långt

utöver det vanliga!

Följ med in i barnens, vättarnas och djurens fantasifulla världar i dessa tio fristående berättelser. Här hoppar
grodorna längdhopp och små födelsedagsbarn får nästan flyga till månen. I den förtrollade trädgården kan

djuren prata och en livsfarlig katt kan bli en ny lekkamrat. Här är allt möjligt!

Heike Wendler är grafisk designer, banboksförfattare och novellist som har tagit den tyska marknaden med
storm med sina charmiga kalendrar barnboksserier. Då Wendler är intresserad av det fantasifulla och det
övernaturliga tar hennes böcker med sig läsaren in i en värld där mytologiska väsen möter vardagens
människor och djur. Även teman som äventyr och vänskap ligger Wendler varmt om hjärtat och hennes

böcker är perfekta för barn på väg in i bokslukaråldern.

 

Snart ska Mia fylla sex år. Och till kalaset vill hon ha en clown…
Eller en trollkarl kanske. Nej, helst av allt vill hon flyga till månen!
Hela familjen grubblar på hur det ska gå till och hennes storebror

Eric får i uppgift att lösa problemet. Och Mia får en födelsedag långt
utöver det vanliga!

Följ med in i barnens, vättarnas och djurens fantasifulla världar i
dessa tio fristående berättelser. Här hoppar grodorna längdhopp och
små födelsedagsbarn får nästan flyga till månen. I den förtrollade
trädgården kan djuren prata och en livsfarlig katt kan bli en ny

lekkamrat. Här är allt möjligt!

Heike Wendler är grafisk designer, banboksförfattare och novellist
som har tagit den tyska marknaden med storm med sina charmiga

kalendrar barnboksserier. Då Wendler är intresserad av det
fantasifulla och det övernaturliga tar hennes böcker med sig läsaren
in i en värld där mytologiska väsen möter vardagens människor och
djur. Även teman som äventyr och vänskap ligger Wendler varmt om

hjärtat och hennes böcker är perfekta för barn på väg in i
bokslukaråldern.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mia flyger till månen&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


