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En nalle sitter och bygger med klossar. Då kommer en katt och vill vara med. Men det får han inte.– Det är mitt torn,
säger nallen.– Åh, vilken dum nalle! Jättedum, säger katten. Vem är arg? är en liten bok om stora känslor. Om hur arg
och ledsen man kan bli när man ska leka tillsammans. Och om hur roligt man kan ha! På ett mästerligt sätt fångar
Stina Wirsén det komiska i situationen. Böckerna vänder sig till de minsta barnen - de är enkla i sitt upplägg, men med
stor finess och träffsäkerhet finner Stina Wirsén de små nyanserna som gör böckerna till mäktiga äventyr!Den här
boken är i färg och läses därför med fördel på smartphone eller surfplatta.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIllustratör:
Stina Wirsén
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