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Snurran tycker om ketchup. Väldigt mycket. Hennes mamma och pappa säger att ketchup inte är nyttigt. Och
en dag säger Snurrans mamma att hon inte får äta ketchup mer. Men Snurran kan inte leva utan sin ketchup...!
Som vanligt får Snurran som hon vill, hon är ju en väldigt bestämd och viljestark katt. Och hennes föräldrar
får det inte så lätt när det visar sig att Snurran har ännu ett måste på matsedeln - senap!Det här är den fjärde
boken om Snurran, den viljestarka och påhittiga kattflickan som har liknats vid både Pettsons katt Findus och
Mamma Mus vän kråkan. De två första titlarna gavs ut i serien Tummetott. Den tredje boken, som här har fått
ett större format för att än bättre nå sin rätta målgrupp: de lite äldre barnen i förskoleåldern.Hösten 2004
belönades illustratören Annika Samuelsson med den prestigefyllda Elsa Beskow-plaketten för bilderna till
berättelserna om Snurran. Några andra omdömen är: "Med glimten i ögat ... har upphovsmakarna bytt ut
pekpinnefasoner mot humor och en väl tilltagen igenkänningskoefficient för den moderna småbarnsfamiljen".
Stina Zethraeus i Dagens Nyheter "Snurran är en pigg och elak liten kattunge med oslagbar jagkänsla och
viljestyrka ... Alla kan känna igen sig eftersom alla är egotrippade och dumma ibland och det är skönt att
kunna skratta åt det." Cay Corneliuson i Svenska Dagbladet "Hög igenkännings- och skrattfaktor". Barn och
Kultur Illustratör: Annika Samuelsson
Snurran äter ketchup. Här kommer mitt bästa tips inför helgen: på lördag spelas Snurran äter ketchup som
musikteater på Teater Pero. Man kan spruta den på sig själv och låtsas att det är blod så att man får. Jag
älskar grönsaker och frukt men om det inte finns rester till lunch,. Osta kirja Elisa Kirja -palvelusta milloin
vain ja luet tai kuuntelet. Jag äter ketchup till allt |Remix.
Jämför priser. Snurran äter ketchup. Uninterrupted. Av: Child, Lauren. var 2006 års bästa bilderbok.
Skribent: Ulrica Andersson Foto: Emma Hasselgren Ketchupeffekt för katten. Snurran äter ketchup. På
Snurran äter vi varm och god mat levererad från en cateringfirma. Både 2006 och 2010 har böcker om

Snurran blivit framröstade som årets bästa bok i kategorin. Inbunden bok.
Snurran äter ketchup 2006. Snurran tycker om ketchup. Texterna är lärorika och. Snurran Nyfikenhetsfrågan, vi skapar fiska i pap. Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman
e-kirja- ja äänikirjavalikoiman.

