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Läs, lyssna – eller gör både och! Att klä på sig är inte lätt. Skon ska sitta på foten och mössan på huvudet. Och så kan
det finnas flera par byxor att välja bland. Och dessa byxor kan tillhöra ens kompisar som inte riktigt har samma storlek
som man själv. Nalles byxor är väldigt stora. Fågels byxor är väldigt långa. Och kanins byxor är väldigt korta. Det
gäller att välja rätt!Vem-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! Med uppläsning av Stina
Wirsén själv.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIllustratör: Stina Wirsén
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