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Snurran om barnen själva får välja! En vildsint och rolig historia om en trotsig, egensinnig och alldeles
underbar kattflicka, som alla med upprorslusta kan känna igen sig i, oavsett ålder.Snurran är den kaxigaste
kattungen i kvarteret. Ingen är så tuff som hon. Hon bestämmer, mest och bäst av alla.
Både hemma och i sandlådan.Idag ska hela Snurrans familj städa. En sak är i alla fall säker. Snurran har inte
tänkt att städa just idag! Hon tycker det är onödigt. Hon har ju redan fint och hon känner sig trött, väldigt trött
och får plötsligt öroninflammation, pesten och bryter båda armarna. Och då kan man ju inte städa! Snurrans
raffinerade undanflykter driver den städande familjen till vansinne.Till slut blir det fint i Snurrans rum i alla
fall och mamma och pappa är nöjda. Tur att de inte vet hur det gick till ... Bokjuryn utsåg 2006 "Snurran äter
ketchup" till vinnare i kategorin 0-6 år. Bokjuryn är en jury som bara består av barn, och alla barn i hela
Sverige får rösta! Snurran - när barnen själva får välja! Illustratör: Annika Samuelsson
Bajsboken av Stalfelt, Pernilla 10. Se flere bøker fra Eva Bergström. Köp Snurran städar. En vildsint och
rolig historia om en trotsig, egensinnig och alldeles underbar kattflicka, som alla med upprorslusta kan känna.
Snurran städar av Eva Bergström. De första ljuden Tje-ljudet ☐ Böckerna om Kjelle – Kajsa Gordan
Bilderböcker 0+: Snurran städar av Eva Bergström och Annika Samuelsson. Sickan och skattkartan – Elvira
Ashby. ), ami a Pergöforgó cicáról szóló sorozat legújabb része. Läs mer. Provläs boken gratis direkt på din
iPhone, iPad, Android eller dator. Snurran är härligt irriterande.
Laddas ned direkt. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra. Snurran är en störtskön
liten katt som gillar att busa. Mamma Mu städar av Julia Wieslander 3. Totte städar av Gunilla Wolde 4.
Snurran städar. Snurran är en kaxig kattfröken, som gärna vill bestämma över hela sin familj. Bokjuryn
kategori 0-6 år 2006; Bokjuryn kategori 0-6 år 2009; www. Välkommen. The sixth book about Snurran. Eva
Bergström, author of Snurran och den osande abborren, on LibraryThing Ladda ner Snurran och

fjärrkontrollen som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar. Önska.

