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Julia busar Lisa Moroni, Eva Eriksson boken PDF Julia är på bushumör. Klamp, klamp! Här kommer hon.
Men vad har hon på sig? Pappas stora skor! Eva Erikssons och Lisa Moronis varma och mysiga böcker om
Julia är underbara småbarnsfavoriter. Nu presenteras de i ett stadigt och tåligt pekboksformat för de allra
yngsta. Skratta, lek och bli inspirerad när charmtrollet Julia leker med sina och andras kläder. Busiga Julia.
Vad ska hon hitta på? Vinkelivink! Vantarna! Nu springer hon i väg. Vad gör hon? Hämtar mammas stora
väska!”Nalleböckerna” är favoritböcker som omarbetats för att passa de yngsta läsarna i både format och

innehåll. Stadiga och greppvänliga böcker som tål att läsas högt, dreglas på och bläddras i om och om igen.
Kvalitetsböcker för de allra minsta barnen. Julia busar är en förkortad och omgjord version av Julia hämtar

strumpor. Det finns fler böcker om Julia: Julia gömmer sig, Julia äter allt, Julia sätter sig, Julia hjälper till och
Julia är trött.
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