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Elsa Beskows sagoskatt. Trull Elsa Beskow boken PDF Vem har inte önskat att få bli liten som Putte och
kunna plocka blåbär stora som äpplen? Eller skutta i trädtopparna som den lilla älvan i "Solägget"? Och
många är de som lärt sig vokalerna tillsammans med Elsa Beskows flickor och pojkar i "Vill du läsa".I den
tredje delen i den praktfulla samlingen "Elsa Beskows sagoskatt" hittar du de allra mest älskade sagorna,
verserna och bilderna av Elsa Beskow. Boken innehåller både välkända berättelser som "Solägget", "Putte i
Blåbärsskogen" och "Petter och Lotta på äventyr" samt några av Alice Tegnérs mest sjungna barnvisor. Men
här finns också några mer okända guldkorn ur Elsa Beskows fantastiska värld, till exempel sagan om de fem
små grå ullgarnsnystanen, "kattfötternas visa" samt vokalerna från "Vill du läsa".Elsa Beskows illustrationer

är tidlösa konstverk som kommer leva kvar i många generationer. En kulturskatt som är ett måste i alla
barnbokshyllor!Med originalillustrationer i färg och svartvitt är det här en sagoskatt för både barn och vuxna.
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