
Posterbok: Alfons Åberg : 10 klassiska bilder
att riva ut och rama in

Ladda ner boken PDF

Gunilla Bergström
Posterbok: Alfons Åberg : 10 klassiska bilder att riva ut och rama in Gunilla Bergström boken PDF Följ med

på ett sagolikt äventyr med Alfons Åberg! Där fantasi möter vardagsrealism.

Denna fantastiska posterbok samlar 10 klassiska bilder med Alfons Åberg.
På baksidan av varje bild finns ett litet utdrag hämtade från böckerna.

Magiska bilder att rama in och sätta upp på väggen!

Alfons Åberg är en vanlig kille som bor med sin pappa i någon modern förort var som helst i världen.
Stor är han inte. Och inte så stark. Och slåss gör han helst inte heller!

Han är glad och busig men kan också bli ilsken, svartsjuk och spökrädd.

Böckerna handlar om det mesta från vardagstrassel till livets stora gåtor.
Alla barn kan känna igen sig i Alfons. Det är kanske därför han älskas i många länder?!

Den första Alfons-boken kom 1972 och sedan dess har det blivit 25 böcker i Alfons-serien.

Gunilla Bergström är en av Sveriges största barnboksförfattare i modern tid. Böckerna om Alfons Åberg har
med sina vardagsnära och igenkännbara berättelser älskats av såväl barn som vuxna. Hennes illustrationer har

en collageteknik som berättande element i bilderböckerna.
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