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Hilda och de fem pojkarna Esther Skriver Hent PDF Hilda och hennes mamma och pappa hyr ett hus ute på
landet, nära havet. I det stora huset bredvid bor det fem pojkar som Hilda gärna vill leka med. Den yngsta
pojken är bara fyra år gammal, och en morgon får Hilda syn på honom när han jagar sin hund ute i vattnet.

Vilken tur att Hilda hinner rädda honom, men vad ska grannfamiljen hitta på för att tacka Hilda?

Hilda har själv inga syskon, och det kan bli lite tråkigt ibland. I den här boken får hon prova på att bo i ett
hem med många barn där det hela tiden händer något.

Alla böcker i serien Hilda kan läsas fristående.

Esther Skriver (1926) är utbildad lärare och har arbetat som lärarinna i Århus från 1949 och fram till 1986.
Hon är uppväxt i en hantverkarfamilj från Ebeltoft och har skrivit lättlästa böcker för barn sedan 1968.

 

Hilda och hennes mamma och pappa hyr ett hus ute på landet, nära
havet. I det stora huset bredvid bor det fem pojkar som Hilda gärna
vill leka med. Den yngsta pojken är bara fyra år gammal, och en

morgon får Hilda syn på honom när han jagar sin hund ute i vattnet.
Vilken tur att Hilda hinner rädda honom, men vad ska grannfamiljen

hitta på för att tacka Hilda?

Hilda har själv inga syskon, och det kan bli lite tråkigt ibland. I den
här boken får hon prova på att bo i ett hem med många barn där det

hela tiden händer något.

Alla böcker i serien Hilda kan läsas fristående.

Esther Skriver (1926) är utbildad lärare och har arbetat som lärarinna
i Århus från 1949 och fram till 1986. Hon är uppväxt i en

hantverkarfamilj från Ebeltoft och har skrivit lättlästa böcker för
barn sedan 1968.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hilda och de fem pojkarna&s=dkbooks

