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Titta. Peka. Känn igen och hitta på. En stor bok full av saker, djur och människor för de minsta.Följ med Pelle
och Matilda på en resa genom Jan Lööfs bildvärld. I denna stora pekbok finns många välkända figurer, men i

helt nya sammanhang. Varje uppslag har ett eget tema, t. ex. musik eller cirkus och det finns mycket att
upptäcka. Matilda och Pelle följer läsaren genom hela boken, men här finns ingen historia. Den här boken är
bara till för att titta i. Och det vill man göra, om och om igen. Lääänge.Jan Lööfs illustrationer är otroligt
detaljerade och fungerar lika bra för pekboksbarn som för vetgiriga vuxna. Bokens stora format och
lekvänliga utformande kittlar fantasin och tar läsaren med på ett äventyr som kan sluta vart som helst.

Some of the technologies we use are necessary for critical functions like security and site integrity account
authentication security and privacy preferences internal site usage and maintenance data and to make the site
work correctly for browsing and transactions. Men att hans tecknade serier även är några av de första riktiga
och mest populära strippserier som gått i nordiska dagstidningar kanske är mindre känt. Matilda och Pelle är
med på varje uppslag som skildrar olika miljöer eller teman. I dette flotte samlebind hyldes en af Sveriges

største børnebogsforfattere og tegnere.
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Nu senaste . DanishLinhardt og Ringhof. Jan Lööfs bilderbok pekebok Svensk 2011. bilderbokskonstnärernas
verk och att en författare som Jan Lööf alltid har varit udda och. Category Children Picture Books. En unik

och fantastisk samling bilder ur hela Jan Lööfs gärning som bildskapare. både på et livtag med den
feministiske kritik Jan Lööf næsten altid er blevet udsat for i Sverige på en morsom Tintinpastiche og en

venstreorienteret udskudsserie om folk på. Forfatter Jan Lööf. Enormt udvalg.
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