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"Herr Muffin tänker tillbaka på sitt liv. En gång var han ett ungt och starkt marsvin som kunde kånka och bära
på gurkor men nu är han gammal, trött och grå. Han minns och gör en liten lista: Jag har haft det bra, bättre än
de flesta. 1 mycket klok och vänlig fru. 1 blått litet hus med egen brevlåda. 6 små lurviga barn. 3 gånger om
dagen kelad med. 728 hela gurkor under livet. 2555 fång gräs, hö och maskrosor. Och post då och då i
brevlådan. En onsdag får han plötsligt ont i magen ..." En finstämd, underbar bilderbok av två av våra absolut
främsta bilderboksmakare Ulf Nilsson (text) och Anna-Clara Tidholm (bild) om hur det kan vara när ett älskat
marsvin blir sjukt och dör. Med stor känsla och inlevelse ger de herr Muffins perspektiv på de stora frågorna.
Boken har sålts i tusentals exemplar och översatts till flera språk. Ulf Nilsson har skrivit över ett hundratal
älskade barn- och bilderböcker t. ex.
dem om Lilla syster Kanin och Anna-Clara Tidholm är med bl. a. sina böcker Nalle hej!, Knacka på, Ut och
gå och böckerna om Ture, banbrytande när det gäller bilderböcker för små barn. Med Adjö, herr Muffin
vann de 2002 Augustpriset i kategorin årets bästa barn- och ungdomsbok.
Fri frakt. Es tut so weh im Bauch und in den Beinen. I Uppsala finns det gott om roliga och spännande
aktiviteter för alla åldrar, men det är inte alltid lätt att hitta dem.
En föreställning som ger perspektiv, insikt och kan ge en röst åt de som flyr just nu. Ulf Nilssons Adjö, herr
Muffin. På turné 2012 Nu drar vi ut på turné med Adjö herr Muffin. 3 von 5 Sternen 58 Kundenrezensionen
Get this from a library. Ausgezeichnet mit dem August-(Strindberg)-Preis 2003 Ein Bilderbuch über ein
Meerschweinchen namens Herr Muffin. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Ein Bilderbuch über
den Umgang mit dem Traurigsein. Ein Bilderbuch über ein Meerschweinchen namens Herr Muffin. Provläs
boken gratis direkt på din iPhone, iPad, Android eller dator. Det är Ulf Nilsson som skrivit både boken och
pjäsmanuset. se. Get this from a library. Adjö, herr Muffin är en varm och kärleksfull berättelse om livet och

döden.

