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Läs, lyssna – eller gör både och! Katten är adopterad. Hans mamma och pappa längtade så efter att få ett barn, och till
slut fick de åka och hämta katten. Då var de så glada! Och nu har katten blivit stor och kattens mamma är rund som
en boll. För nu har hon en bebis i magen. Men, vem ska ha den?Böckerna om nallen, katten, nallegrisen och de andra
är tänkta att läsas för och av de yngsta barnen, från ca 1,5 år. Berättelserna är raka och enkla, men med stor finess
och känsla hittar Stina Wirsén de små nyanserna som gör dem till mäktiga, dramatiska äventyr med starka känslor.
Lyssna när Stina Wirsén själv läser högt ur sina omtyckta böcker om Vem-figurerna och välj om du vill bläddra på egen
hand eller låta e-boken bläddra åt dig.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIllustratör: Stina Wirsén

Free PDF Vems Bebis E Bok Ljud Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone with light
steps. ONEGENGO.COM in easystep and you can FREE Download it now.
Project onegengo.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Open library is a high quality resource for free Kindle books.Give books away. Get books
you want. Best sites for books in any format enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!
Project onegengo.com is a volunteer effort to create and share e-books online.The onegengo.com is home
to thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books. No need to download anything,
the stories are readable on their site.
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