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Allan går med sin mamma till köpcentret för att handla. Det tar inte lång stund innan han kommer bort i
vimlet. Han träffar en flicka som också har kommit bort, och när de har gråtit färdigt bestämmer de sig för att
komma bort tillsammans. Det är väldigt rörigt i köpcentret, och det blir både barn, en gubbe, en nalle, men
även en napp, en korv och allt möjligt annat som kommer bort med dem. Tursamt nog hamnar de i slutet
precis vid utgången, där alla de som har tappat bort något eller någon står och väntar, och allt kommer

tillrätta igen.En fartfylld och rolig bok om ett välkänt ämne för alla barnfamiljer!

Stackars Allan IllustratörFotograf Sven Nordqvist Dimensioner 261 x 215 x 10 mm Vikt 313 g SAB Hcf
ISBN 96243. Dokina Index poítáme z nkolika nezávislých zdroj vetn IMDB Metacritic a vlastního

hodnocení.

Stackars

Åke Söderblom Åke Palm. Externa länkar. Dock och musikteatern Du stackars barn bygger på Allan Edwalls
klassiska barnramsor. Åke Söderblom was 31. Stackars on sanan stack taipunut muoto. Köp Stackars Allan av
Barbro Lindgren på Bokus.com. All Films Fandango US Amazon US Amazon Video US iTunes US Upgrade
to a Letterboxd Pro account to add your favorite services to this listincluding any service and country pair
listed on JustWatchand to enable oneclick filtering by all your favorites. Be the first to contribute Just click
the Edit page button at the bottom of the page or learn more in the Plot Summary submission guide. Stackars
Ferdinand på Svensk Filmdatabas . Text Musik och Medverkan Allan Edwall. Pappas Pojke. He appeared in
40 films between 1914 and 1962 and was also the director of six different theatres. Records per Page. Cover
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