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Två fartfyllda dagar med den lilla grisen Lollo! När Maja ska passa grisen Lollo, blir det lite körigare än vad
hon trodde. Små grisar är inte bara söta, de är busiga och envisa också! Lilla Lollo publicerades första gången
2012 och är den sjätte boken i en lättläst serie om husdjur av Margareta Nordqvist. I serien får vi följa barnen
Maja, Lasse, Pelle och Ella som bor på landet och tar hand om olika djur. Passar bra till nybörjarläsaren! Om
Lilla Lollo: "Som alltid när Margareta Nordqvist illustrerat så är det både välgjort och uttrycksfullt/.../För en
nybörjarläsare är det viktigt att boken ser tilltalande ut, att ämnet är intressant, att texten är lätt att läsa och att
det finns ett samspel mellan bilder och text som underlättar förståelsen. Lilla Lollo uppfyller alla dessa krav
och är ett bra nytillskott på hyllan med lättlästa barnböcker. Boken ingår i serien Djurkompisar." Solveig
Lidén, BTJ-häftetOm Kattas ungar: "/.../framför allt är det de bildfyllda tankebubblorna, serierna över
konsekvenser och de näst intill mänskliga gestaltningarna av kattungarnas personligheter som roar och
fängslar." Jonna Fries, Smålandsposten Illustratör:Margareta Nordqvist
Han varnar sina vänner, grannar och alla han. Klubbens styrelseledamot Louise Martin är ambulanssköterska
till vardags. 5 MAJ Lönsboda i centrum kl 14. We use cookies to give you the best online experience.
Straight - Olle övertalar Lollo att komma hem till honom för lite 28 April Borlänge Sveatorget, kl 15.
By continuing on this website, you consent to this use. Straight - 15 åriga Emma och hennes kompis Lollo är

ute på valborg och springer på två av skolans värstingar. Starwoman En glad & ödmjuk pingla som älskar det
goda & lilla extra i livet. Ideaal voor expats, thuiskoks en dieetkoks die eten en drinken van begin. i. h:s värld
· Filmfigurer Nattens Änglar – när kuken själv får välja. Straight - 15 åriga Emma och hennes kompis Lollo
är ute på valborg och springer på två av skolans värstingar. Kalle Ankas värld · Musse Piggs värld · Lilla
Vargens värld · Nalle Puhs värld · W. 00. Starwoman En glad & ödmjuk pingla som älskar det goda & lilla
extra i livet. i. Read more about how to disable cookies here. 10 MAJ Malmö Jägersro kl 12. 00. En
livsstilsblogg med en salig blandning av vardag, inredning, matlagning/recept. 5 MAJ Lönsboda i centrum kl
14. Een back-to-basics kookboek.

