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Vem bor här? Margaret Wise Brown boken PDF Vem bor i det flygande huset? Följ med på ett lekfullt äventyr
bland djur, människor och saker. Fantasin har inga gränser i denna oemotståndliga berättelse.Vad är det som
närmar sig i fjärran? Det ser ut som ett hus. Men det flyger ju? Vem kan bo där? Det är inte en apa och inte en
clown. Det är inte heller en jätte eller en hatt. För i det fantastiska huset bor en pojke och en flicka och alla
deras djur. Och de kan flyga vart de vill!De fantastiska bilderna av J.P Miller fulländar denna berättelse som
låter läsaren flyga iväg på fantasins vingar. "En liten gyllene bok" är en serie böcker som många föräldrar,

mor- och farföräldrar känner igen från sin egen barndom. Böckernas vackra illustrationer och tidlösa
berättelser tillhör en bilderboksskatt, som nu återigen finns att läsa för barnen. Självklart har böckerna fått det

klassiska originalutseendet med den karaktäristiska gyllene ryggen.
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ser ut som ett hus. Men det flyger ju? Vem kan bo där? Det är inte en
apa och inte en clown. Det är inte heller en jätte eller en hatt. För i
det fantastiska huset bor en pojke och en flicka och alla deras djur.
Och de kan flyga vart de vill!De fantastiska bilderna av J.P Miller
fulländar denna berättelse som låter läsaren flyga iväg på fantasins

vingar. "En liten gyllene bok" är en serie böcker som många
föräldrar, mor- och farföräldrar känner igen från sin egen barndom.
Böckernas vackra illustrationer och tidlösa berättelser tillhör en

bilderboksskatt, som nu återigen finns att läsa för barnen. Självklart
har böckerna fått det klassiska originalutseendet med den
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