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Pixiadventskalender 2016 Flera författare boken PDF Glöm choklad och leksaker! Den här kalendern är bra
för hela familjen. Här har vi samlat 24 härliga Pixiböcker i en rolig julkalender. Bakom luckorna hittar du
berättelser om julen, klassiska sagor, vardagsberättelser och mycket mer. Med en Pixikalender får barnen
läsupplevelser som varar hela december!  Årets omslag är illustrerat av Oskar Jonsson. Bilderna är väldigt
detaljrika och räcker hela december för en nyfiken betraktare. Nytt för årets kalender är också att när man
öppnat en lucka är bilden bakom lite lite förändrad. Hitta vad som hänt i bilden!Vänta in julen med Pelle
Svanslös, Bo, Viggo, jättemyrsloken, Julia och flera andra av barnens mest älskade karaktärer. Årets bästa

adventskalender bjuder på en ny bok varje dag. De flest är traditionella berättelser, men några är
också pysselböcker. Den innehåller Pixiböcker av många välkända författare och illustratörer; Stina Wirsén,
Lotta Olsson, Lisen Adbåge, Charlotte Ramel, Kjell Thorsson, Millis Sarri, Linn Hallberg och Margareta
Nordqvist med flera.De här titlarna kommer att finnas med i kalendern (dock ej i den här ordningen):  Vira
vaknar, Bo blir lucia, Alla tre har fruktstund, Kreativa Karins kalaspixi, Viggo kan själv!, Kakan, Folke åker
spårvagn, Den flygande kaninen och den flygande igelkotten, Riita Lett och gröna häxan, Förskolan Ginnis
rekordbok, Vem är arg?, En ovanligt ovanlig dag, Pelle Svanslös fyller år, Ulf och Kajsa gör julgranspynt,

Trycka knappen, Tomten och grötsleven - julafton hos Mino & Micke, Julia, Den magiska gläntan, Om du går
vilse i skogen, Askungen och biet, Barnens vilda djur, Stinas Trix, Rita med lien skär och många små brokiga
och Pingvinen på semesterPixiböcker är små kvalitetsbilderböcker för barn mellan 2 och 6 år. De har lästs av

flera generationer barn och har sedan mitten av 1950-talet sålts i över 60 miljoner exemplar i Sverige.  
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