
Bodo Bodo Filoo : och 16 andra berättelser och
verser
Ladda ner boken PDF

Christina Björk Lennart Hellsing Annika Holm Dan Höjer Håkan
Jaensson

Bodo Bodo Filoo : och 16 andra berättelser och verser Christina Björk Lennart Hellsing Annika Holm Dan
Höjer Håkan Jaensson boken PDF

 

"Med totalt 17 olika berättelser och verser är det en godnattbok som
räcker länge och som kan läsas om och om igen."

Linda Kask, Norrbottens-Kuriren

Bodo Bodo Filoo är en antologi fullspäckad med nyskrivna och
nyillustrerade berättelser för bilderboksåldern. Här uppstår

spännande samarbeten mellan författare och illustratörer såsom Jujja
Wieslander och Stina Wirsén, Åsa Lind och Sara Lundberg, Dan

Höjer och Sven Nordqvist.

Svenska Barnboksakademin består av 18 av landets främsta
författare och illustratörer. Tillsammans arbetar de för att stärka
barnlitteraturen i Sverige. Nu har de för första gången samlats i en

gemensam antologi med helt nyskrivet material.

"Nyskrivet material är de små läsarna inte direkt bortskämda med -
men här kommer en hel antologi med helt färska berättelser, verser
och illustrationer. Roligt och varierande, till både stil och innehåll

och vad gäller målgrupp."



Anna Matzinger, Vi Föräldrar

"... en bok med hög och jämn kvalitet som man blir glad av och som
man kan njuta av många, många gånger!"

Helene Ehriander, BTJ

"... ett välkommet tillskott i boksamlingen. ... Det är första gången
som Svenska Barnboksakademien ger ut en egen antologi med helt
nytt material och det slår en som läsare att den känns väldigt modern.
... Med totalt 17 olika berättelser och verser är det en godnattbok

som räcker länge och som kan läsas om och om igen."
Linda Kask, Norrbottens-Kuriren

"Ramsor, dikter, bildberättelser och längre sagor fogas samman till
en bred läs- och njutmeny. ... Somligt ger lyster och djup åt små
vardagliga episoder ... Tjong! ljuder det också om flera nya

samarbeten. ... Summan av kardemumman är att "Bodo Bodo Filoo"
är en samling gott, men blandat."

Pia Huss, Dagens Nyheter

"Kanske är Bodo bodo filoo årets present bok? Jag tror nog att det är
så. Hur fin som helst. Ett sätt att hitta nya favorit författare och

illustratörer och sedan ta med sig deras namn och gå till biblioteket
och låna mer!!"

Paula, Prickiga Paula och böckerna

"Kort sagt - något kul för alla barn mellan 2 och 7 år."
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