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Den där Emil i Lönneberga, han gjorde hyss nästan varje dag. Men Emil var hygglig på det viset att han aldrig
gjorde samma hyss två gånger, utan hittade på nya hyss hela tiden. Som när han hissade upp sin lillasyster Ida
i flaggstången. Eller den gången när han red på Lukas rakt in i stora salen, där borgmästaren höll kalas. Då
skrattade alla utom borgmästaren ... Och var tror ni Emil hamnade då?!
Han Emil fra Lønneberget, han gjorde spell nesten hver eneste dag. Men Emil var snill på den måten at han
aldri gjorde samme spell to ganger, men fant på nye hele. Nei, han Emil fra Lønneberget (BOK). Den där Emil
: Leverandør: SentralDistribusjon AS : Illustratør: Bjørn Berg: Emner og form: Billedbøker, Sverige. Vår pris
227,-. Bli med når Emil heiser søsteren Ida opp i flaggstanga, eller når han setter hodet fast i mors suppebolle.
Her er sprett og sprell fra ende til annen. Nå kan du leke med Emil og Ida i Snekkerbua. Bokhus i papp som
inneholder 4 Emilbøker: Nei, han Emil fra Lønneberget Da Emil skulle trekke Linas tann Nei, han Emil fra
Lønneberget (Innbundet) av forfatter Astrid Lindgren. Pris kr 249. Se flere bøker fra Astrid Lindgren. Deretter
fulgte Mesterdetektiven Bloomkvist, Emil i Lønneberget, Madicken. Där är lägereldarnas och sagornas tid och
det kommer du att tycka om. "Nye spell av Emil fra Lønneberget" av Astrid Lindgren - Se omtaler, sitater og
terningkast. ja då tänds där liksom ett ljus i deras ögon. Emil: Du Kära Lilla Snickarbod.

Där han kan sitta och tälja på en trägubbe tills allt lugnat sig. Som den gången Emils pappa råkade hamna i
råttfällan. Där är lägereldarnas och sagornas tid och det kommer du att tycka om.
Vi kommer heller aldri til å glemme Emil i Lønneberget. "Nye spell av Emil fra Lønneberget ; Nye streker av
Emil i Lønneberga" av Astrid Lindgren - Se omtaler, sitater og terningkast.

