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Alf råkar ut för både det ena och det andra när han sover. Som i den här boken, där hela huset flyger iväg ut i
rymden. Alf får ett sjå att hinna fånga in både huset, mamma och pappa, innan allt försvinner i ett stort, svart
hål!Med sin speciella stil och sina fantasifulla karaktärer har Kim Dalsgaard blivit en uppskattad illustratör
och författare i Sverige. I Kims nya serie om Alf tar han ut svängarna rejält. Det är fullt möjligt eftersom Alf
drömmer om både översvämningar och att kunna flyga. När man bläddrar i Kims färgsprakande böcker surfar
man glatt bort från verkligheten och över i ett universum där fantasin får fritt spelrum. Illustrationerna bidrar

lika mycket som texten i denna härliga bok.Denna bok finns även med ljudbok/CD.

Alf råkar ut för både det ena och det andra när han sover Som i den här boken där hela huset flyger iväg ut i
rymden Alf. Barcode and Other Identifiers.
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Alf råkar ut för både det ena och det andra när han sover. Som i den här boken där hela huset flyger iväg ut i
rymden. Med sin speciella stil och sina fantasifulla karaktärer har Kim Dalsgaard blivit en. Alf får ett sjå att
hinna fånga in både huset mamma och pap. Köandet är gratis. Svenska röster Hans Gustafsson Bo Maniette
Peter Wanngren Monica Forsbe. Jordklotet går i spiral genom rymden sin bana. Ladda ner bok gratis Björn
Berg i Alf Henriksons sällskap epub PDF Kindle ipad Forfattare Alf Henrikson Antal sidor 124 ISBN 84934

Språk Svenska Format PDF. What people are saying Write a review. Läs Alf i rymden Gratis av Kim
Dalsgaard Finns som Ljudbok Ebok Prova Gratis i 14 Dagar. Barcode 00823Barcode T27 100823Matrix
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