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Jan Lööf har skrivit sju böcker om Pelle, från Pixiboken Pelles ficklampa till bilderboken Pelle på planetfärd.
Alla har de blivit lika populära. Pelle hjälper en riddare kommer nu också ut i den prisvärda Ekorr-serien.Pelle
ligger och läser en bok om medeltiden och riddare. Medeltiden verkar ha varit en spännande tid, då skulle man
ha varit med ... Snart har Pelles fantasi tagit honom med till ett slott där en skruttig gammal riddare behöver
Pelles hjälp med att besegra en drake och befria en prinsessa.Pelle-böckerna är givna succéer och säkra
boktips för den som letar böcker till 2-5-åringar som gillar saker som fordon, spännande och lite läskiga djur,
riddare och drakar. Pelle är också lite schysst klurig i knepiga situationer, han löser praktiska problem som får
andra att hänga med huvudet och sucka uppgivet. Detta är självklart en bok för alla som vill vidga sina vyer
efter att ha läst sönder sina exemplar av Pelle träffar en lokförare och Örnis bilar till exempel! Illustratör: Jan
Lööf
Gästbok. 11. Ser ju nästan ut som dom lagt ner en apelsin där. H-n Orden (Sällskapet Hjälpsamheten). Ser
ju nästan ut som dom lagt ner en apelsin där. Bilden ser retucherad ut. Posted in Min blogg at 2:26 am. 11.
Nu körs jordmassorna in i Malmö arena. Posted in Min blogg at 2:26 am. 18 Utlånade plattor som dyker upp
där man kanske minst anade att man skulle hitta. 11. läsdagbok. Gästbok. läsdagbok. 18 Utlånade plattor
som dyker upp där man kanske minst anade att man skulle hitta. Passa på att skriva i vår gästbok.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Arenaisen täcks med jord.

Posted in Min blogg at 2:26 am. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. bmz.

