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Flerfaldigt prisbelönade barnboksförfattaren Pija Lindenbaum har skrivit och illustrerat boken Doris drar som
är en bok om hur barns stora känslor lätt blir förminskade. Den handlar även om hur det är att leva i en

bonusfamilj med halvsyskon och en bonusförälder. Av alla personligheter hon berättat om kommer Doris allra
närmast mitt hjärta."Tove Jonstoij, Dagens Nyheter"En suverän skildring av en liten flickas ilska över att inte

tas på allvar och att ständigt bli överkörd av vuxenvärlden."Ingalill Mosander, AftonbladetDoris sitter i
sandlådan och bygger en väg. "Kom med en gång", ropar mamma, men Doris har inte gjort färdigt. Familjen
ska på kalas och kalaskläder ska på. Doris vill inte om hon måste ha klänningen. Och varför får den där Egon
strössla tårtan?Doris bestämmer sig för att dra. Hon drar över bergen, till andra länder. Till ett ställe hon inte
vet, där man får ha vilka kläder man vill. Över berg och djupa dalar, ända tills hon kommer fram till det

äckliga diket.

Doris drar Lilla Piratförlaget barn 36 år I bokhandeln har vi Pija Lindenbaums böcker. Doris drar Pija
Lindenbaum Bilderna och den konstnärliga aspekten av boken skulle vara rolig att jobba kring i bildkonsten.
Skip navigation Sign in. Doris Drar är musikteaterföreställningen baserad på Pija Lindenbaums barnbok med.

Doris

Tillsammans med . I familjeföreställningen Doris Drar får den unga publiken följa musiker och skådespelarare
i en teatral musiksatt berättelse genom Doris värld hennes livsfrågor och vägval. Pija Lindenbaum Doris

drar.jpg Weimar Contribs Accounts CCBYSA4.0 self 133KB 922x630. Doris drar book. ISBN
9789178130078. DORIS DEV is your ondemand product development team. Your browser cant. The

yearbook of the hare by Helena Olofsson Heshmatpasand. Doris D And The Pins Silver Spaceman 0251.
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