Lille Gruffalo
Forfatter:

Julia Donaldson

Forlag:

Dreyers Forlag Oslo AS

Originaltittel:

The Gruffalo's child

Oversatt av:

Ruste, Arne

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788253028194

Kategori:

Barnebøker

Utgivelsesar:

2005

Lille Gruffalo.pdf
Lille Gruffalo.epub

Oppfølger til Gruffalo fra 2002. Pappa Gruffalo forteller gjerne datteren sin om Store Stygge Mus som holder
til i skogen. Men Lille Gruffalo stoler ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i vinternatta for å
finne ut om det pappa forteller, er sant.
I skogen treffer hun både rev og ugle. De kjenner til musa, men den er ingen steder å se. Til slutt er Lille
Gruffalo overbevist om at pappas historie bare er oppspinn. Men det går ikke bedre enn at Lille Gruffalo
treffer musa - og blir like skremt som pappa ble i forrige bok. Sjarmerende illustrasjoner og tekst med rim og
rytme.
Riktige Leker as har siden firmaets start i 1946 lagt vekt på kvalitetsleker til barn i alle aldre, og er en av
landets mest velrenommerte leketøyforretninger. Med TV 2 Sumo ser du alle TV 2s kanaler, alle kampene i
Premier League og de beste seriene før de vises på TV! NRK Super er det største norske nettstedet for barn!
Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.
nrk.no/hjelp Musikaler i London West End. Velkommen musikalfan! Her finner du en liste over alle musikaler
som spilles på Londons West End - alt på ett sted. Barnas Egen Bokverden – bokklubben for alle barn mellom
0 og 10 år. Vi velger barnebøker som passer ditt barns alder. Barnebøker som skaper leselyst og leseglede!
Gyldendal Norsk Forlag.
Tambar er fem år, går i barnehage sammen med bestevennen Gurine, og liker å huske og leke med lego. The

Lion King i London er en forbløffende Disney-musikal for hele familien, med musikk av Elton John. Kjøp
teaterbilletter til The Lion King i London her! Billige leker på nett. Vi skal være best på pris på kjente
merkevarer, kombinert med superhurtig levering. FRI FRAKT & RETUR – Alt du trenger til garderoben –
Klær, sko, og tilbehør for dame på nett – Frisk opp garderoben med aktuell mote på Zalando.no

