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Jonatan har inte tre ben och tre fötter, utan två.
Han har inte tre ögon, utan två.
Han har inte tre munnar, utan en. Han har inte tre leksaker, han har kanske hundra. Och han kan säga många
fler ord än tre. Men är det någonting som är tre? Jo, Jonatan är tre år gammal, och det finns bara en som är
som han.
Tre är en finurlig och rolig bilderbok, perfekt för humoristiska små barn.
Per Nilsson har en rik produktion av böcker för barn och ungdomar bakom sig, och gör ofta författarbesök på
skolor.
Lisen Adbåge är författare och bilderbokskonstnär som har skapat många hyllade och prisbelönade
bilderböcker.
"Per Nilsson och Lisen Adbåge räknar tillsammans och summan blir en lyckad bilderbok." Margareta
Sörensson, Expressen
"En rolig och fri bilderbok som letar nya uttryck och versioner av verkligheten." Emma Holm, Dagens
Nyheter
Brannvindu Ei-30. Uldal AS, Pb. 98, 4795 Birkeland , Tlf: +47 38 13 71 00, Faks: +47 38 13 79 01, E-post:

uldal@byggma.no. Kontakt oss. Sør-Tre AS Linnegrøvan 14 4640 SØGNE Telefon: 38 05 38 88 Telefaks: 38
05 38 89. Copyright 2015-2017 © Sør-Tre AS Bruk av informasjonskapsler. Eksempler på dobbelgarasjer fra
1-2-Tre. Våre garasjer kan leveres i alle størrelser, du bestemmer! Pris fra kr. 59.900,- Sidehengslet vindu er et
klassisk og elegant vindu, som kan leveres som fler-ramsvindu.
Vinduet leveres med elforsinket hasper og utvendig stormkrok, men vi har også. Enkeltfals er en liggende
kledning med en høvlet fals og monteres skrått mot lektelag. Lages med eller uten staff.
Saget eller høvlet framside. Hvorfor bjørnen er stubbrompet: Bjørnen møtte en gang reven som kom ruslende
med et knippe fisk han hadde stjålet. — Hvor har du fått det fra? spurte bjørnen. Tre er et levende materiale,
det vil alltid bevege seg ut fra den skiftende luftfuktigheten. Dette må vi ta hensyn til når vi skal bygge noe av
tre. Det kan stå som konklusjonen da Kursdagene i Trondheim som Tekna står bak, ble avsluttet torsdag med
blant annet et lengre seminar om skolebygg bygd i. Pris vil telle rundt 80 prosent når tre entreprenører skal
kjempe om OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark. – alt du trenger å
vite om tre og skog. Treveven er laget spesielt for deg som er ung. Har du sans for arkitektur eller design?
Liker du teknologi?

