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Både en abc-bok och ett litet uppslagsverk för de yngsta dinofantasterna!

A som i Allosaurus, F som i fossil, T som i Tyrannosaurus och Ö som i ödla. Att lära sig att känna igen
bokstäverna går lätt som en plätt när man lär sig allt om dinosaurier samtidigt. ABC- och uppslagsbok i ett!
Läs mer och lär dig räkna med dinosaurier i "Dino 123".
En spännande sifferbok för de yngsta dinofantasterna!
För dig som vill läsa ännu mer om dinosaurier, kolla in "Det var en gång ... Massor av dinosaurier" och
"Varning för Köttgänget"!

Pressröster om Dino ABC och Dino 1-2-3:
"... den tidigare Augustprisbelönade författaren [lyckas] med någonting mycket svårare nämligen att skriva
böcker som både små och lite större barn kan ha stor glädje av."
Mariestads-Tidningen

"pang på fakta, jättefina dinosaurier ... urroligt att läsa och man lär sig jätte jättemycket."
Jessika Gedin, SVT Gomorron

REVEN ER EN HØNSETYV En - to - tre - fire - fem - seks - syv. Reven er en hønsetyv. syv - seks - fem fire - tre - to - en, Reven stjal et hønseben Lekekassen.no fører kun babyleker og babyutstyr fra de beste
merkene i markedet, som blant annet Fisher Price, Brio, NUK, BKids, Jellycat, Kaloo, Kiddieland, Doomoo.
Gyldendal Norsk Forlag. Kjenner du Brillebjørn fra NRK Super? I denne boka kan du lese om hva som
skjedde da Brillebjørn selv var en liten bjørn. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori To
bilprodusenter som slår sammen hodene og samarbeider for å lage en ny bil, er ikke noe nytt. Noen av
bilhistoriens beste biler har blitt skapt på. Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister. Bruk menyen
over for å kjøre den rapporten du ønsker. Meld fra om eventuelle feil Fiskeridirektoratet arbeider. Visste du at
98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Alt du
trenger å vite om festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten;
Norske festivaler. Her finner du en komplett. Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg
det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de. Utforsk de
nyeste Fiat-modellene inkludert Fiat 500, Fiat Punto og Fiat Panda. Be om en brosjyre eller bestill en
prøvekjøring i dag.

