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Vems resa? Stina Wirsén boken PDF Stina Wirséns populära serie har nu fyllt tio år och då tar en yngre

generation Vemdjur vid. Med lika delar humor och dramatik skapas semesterunderhållning för stora och små,
när lilla Hund ska ut och resa.Lilla Hund ska åka på semester med sin pappa och Nallegrisen. Packa väska

och flyga flygplan, bada och vara lediga hela dagarna. Det ska bli så spännande! Finns det några kompisar på
semestern? Ja, det finns en igelkott som vill leka. Men vad säger hon för något? ”Bonjour” och ”Merci”?

Lilla Hund förstår inte ett skvatt ...Snart har lilla Hund och igelkotten jättekul tillsammans, fast de inte förstår
vad den andra säger. Och när semestern är slut, har det börjat två nya barn på lilla Hunds förskola där hemma.
De pratar inte heller svenska. Men det gör inget, för lilla Hund vet ju hur man leker på alla språk!Med lika
delar humor och dramatik skapar Stina Wirsén berättelser att lyssna till och prata om för stora och små. Med
fingertoppskänsla och genuint barnperspektiv tecknas vardagstrassliga situationer som både vuxna och barn
känner igen sig i. Stina Wirséns älskade Vemdjur har fått tillskott av en ny generation små, som skapar nya

berättelser. Läs också Vem är stor?, Vems syskon? och Vem stör?.

 

Stina Wirséns populära serie har nu fyllt tio år och då tar en yngre
generation Vemdjur vid. Med lika delar humor och dramatik skapas
semesterunderhållning för stora och små, när lilla Hund ska ut och
resa.Lilla Hund ska åka på semester med sin pappa och Nallegrisen.
Packa väska och flyga flygplan, bada och vara lediga hela dagarna.
Det ska bli så spännande! Finns det några kompisar på semestern? Ja,
det finns en igelkott som vill leka. Men vad säger hon för något?

”Bonjour” och ”Merci”? Lilla Hund förstår inte ett skvatt ...Snart har
lilla Hund och igelkotten jättekul tillsammans, fast de inte förstår vad
den andra säger. Och när semestern är slut, har det börjat två nya
barn på lilla Hunds förskola där hemma. De pratar inte heller

svenska. Men det gör inget, för lilla Hund vet ju hur man leker på
alla språk!Med lika delar humor och dramatik skapar Stina Wirsén
berättelser att lyssna till och prata om för stora och små. Med

fingertoppskänsla och genuint barnperspektiv tecknas
vardagstrassliga situationer som både vuxna och barn känner igen sig
i. Stina Wirséns älskade Vemdjur har fått tillskott av en ny generation

små, som skapar nya berättelser. Läs också Vem är stor?, Vems
syskon? och Vem stör?.
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