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Denna vackra utgåva är inte bara en pekbok utan också en ovanlig konstbok. Här sätts fokus på detaljerna i
Elsa Beskows klassiska bilder och ger stora och små en möjlighet att upptäcka helt nya sidor av hennes
konstnärskap.Denna annorlunda konstbok bjuder in de allra yngsta läsarna till Elsa Beskows bildvärldar.

Många känner igen bilden av de små barnen med flugsvampsmössor som tittar upp ur mossan i
Tomtebobarnen från 1907, men inte alla har lagt märke till den lilla ekorren som nyfiket kikar fram i hörnet!
Eller har tänkt på den fina fladdermusen som flyger över tomteboskogen. Här kan du även upptäcka den

färggranna papegojan från Solägget och se efter vad tant Brun har för gott i sitt skafferi. Eller titta riktigt nära
på isbjörnen från Olles skidfärd! I Elsa Beskow: bildskatt finns både de allra mest välkända och älskade

bilderna liksom mer okända bildskatter presenterade på nära håll och bjuder läsarna på nya upptäckter i Elsa
Beskows vindlande bildlandskap.

Meillä on miljoonia kirjoja löydä seuraava lukuelämyksesi tänään Aina edulliset hinnat ilmainen toimitus yli
2990 tilauksiin ja nopea kuljetus. Blomsterkrans ur Blomsterfesten i täppan.

Elsa Beskow Bilder

Elsa Beskow vår barndoms. Illustrationer Elsa Beskow. På sajten har jag särskilt använt Jenny Nyströms
bilder. Lue lisää evästeistä. Viidellä kielellä tekstitetty kirja esittelee sanakirjamaisesti järjestettynä

kuvittajaklassikon. djur och siffror bildsatta med utvalda guldkorn ur Elsa Beskows fantastiska bildskatt.
Utförlig titel Bildskatt närbilder ur Elsa Beskows sagor Elsa Beskow redaktör Sara Hedenberg Medarbetare. I
maj 2013 utkommer Elsa Beskow bildskatt. I boxen finns. Följ med in i Elsa Beskows bilder och upplev dem

på nytt Denna tjocka pekbok rymmer 150 ord och bilder från Elsa. Elsa Beskow bildskatt. 24 cm Gutes
Exemplar. Pixiböcker 7 böcker av Elsa Beskow Pixiböcker 7 böcker av Elsa Beskow. Elsa Beskows sagovärld
i skolträdgården Följ med till en förtrollad sagovärld som Elsa Beskow skapade och som vi nu hyllar genom

årets nya lek utställning.
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