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Pixiadventskalender Flera författare boken PDF Glöm choklad och plastpryttlar! Den här kalendern är bra för
hela familjen. För här har vi samlat 24 härliga Pixiböcker i en rolig julkalender. Bakom luckorna hittar du
berättelser om julen, klassiska sagor, vardagsberättelser och mycket mer. Med en Pixikalender får barnen
läsupplevelser som varar hela december!  Årets omslag är illustrerat av Kjell Thorsson, som med sina

illustrationer kommer att lysa upp decembermörkret som ett glatt tomtebloss. Bilderna är väldigt detaljrika
och räcker hela december för en nyfiken betraktare.Vänta in julen med  Ingrid och Ivar, Micke är jag, Katt
kan, Pelle Kanin, Sigge och flera andra av barnens mest älskade karaktärer. Årets bästa adventskalender
bjuder på en ny berättelse varje dag. Den innehåller Pixiböcker av kända författare och illustratörer; Stina
Wirsén, Lotta Olsson, Lisen Adbåge, Charlotte Ramel, Pija Lindenbaum, Sanna Töringe, Kristina Digman,
Helena Bross, Linn Hallberg och Margareta Nordqvist med flera.  De här titlarna kommer att finnas med i

kalendern (dock ej i den här ordningen): Bockarna Bruse, Sagan om Pelle Kanin, Sigges saga, Pingvinen som
blev arg, Riita Lett på äventyr, Tio små förskolebarn, Ville och Vilda – Lingonsylten,  Vi tar bussen, Vem är
bäst?, Bilen säger brum, Busiga bebben trollar, Nejlika och lilla lilla syster,  Gårdens djur, Fina kojan,  Vilse i
skogen, Jag älskar Manne,  Ingrid och Ivar firar jul,  Katt kan i Parken, Orvar sjörövare lider skeppsbrott igen,
 Snurrans ABC, Bo går till biblioteket,  Rödluvan och biet,  Djur på landet och  Stinas ljud. Pixiböcker är små
kvalitetsbilderböcker för barn mellan 2 och 6 år. De har lästs av flera generationer barn och har sedan mitten

av 1950-talet sålts i över 60 miljoner exemplar i Sverige.  
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