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Kjenner du Pippi Langstrømpe, verdens sterkeste, snilleste og morsomste jente? Hun bor i Villa Villekulla
sammen med hesten sin og apekatten Herr Nilsson. Moren til Pippi er en engel, og faren, Efraim Langstrømpe,
er konge på Kurrekurreduttøya og
kaptein på båten «Hoppetossa». Men ensom er hun ikke, hun har jo vennene Tommy og Annika, og de
kommer ofte på besøk.

Denne lydboken inneholder alle de 11 kapitlene fra boka «Pippi Langstrømpe»:
1. Pippi flytter inn i Villa Villekulla
2. Pippi er tingleter og kommer i slagsmål
3. Pippi leker med noen politikonstabler
4. Pippi begynner på skolen
5. Pippi sitter på en port og klatrer i et tre
6. Pippi på tur
7. Pippi på sirkus
8. Pippi får besøk av tyver
9. Pippi går i kaffeslabberas
10. Pippi som redningsmann
11. Pippi feirer fødselsdag
Utdrag Da bøkene om Pippi Langstrømpe først ble publisert, fikk de status som kontroversielle. Pedagoger og

andre forfattere mente at barn ikke hadde godt av å. Særemne som analyserer bøkene "Pippi Langstrømpe går
til sjøs" og "Ronja Røverdatter", begge skrevet av Astrid Lindgren. Oppgaven fokuserer på hvordan je.
Adresse Lyngveien 9a, 1812 Askim Telefon 91558279 E-postadresse kundeservice@kiddi.no
Foretaksregisteret 916728409 MVA Theme primary color Riksteatret turnérer til 70 faste spillesteder i hele
Norge. Teateret spiller klassikere, familieforestillinger, musikaler, figurteater, komedier. På TV 2 Sumo finner
du et stort utvalg filmer – nye titler blir lagt til jevnlig! Hos Shopping4net kan du enkelt kjøpe leker, spill,
puslespill og andre produkter fra lego, duplo, brio, kärnan, hello kitty. En dag oppdager Danny at pappa har en
hemmelighet, og når den stormannsgale tomtespekulanten Victor Hazell truer dem med utkastelse, setter de i
gang et fantastisk.
C More Independence Day: Resurgence. Det har gått 20 år siden de ondsinnede romvesenene ble beseiret av
menneskene. Nå er de tilbake – sterkere enn noensinne. Astrid Lindgren ble født den 14 november 1907. Hun
fremstår som en lysende forteller for barn og for den saks skyld også for voksne. I tillegg til mange. Det
klassiske familiebesøket. Nå skal vi riktig kose oss! Praten skal gå om løst og fast, og noe bør forbli usagt.
Men hva når masken rakner og alt velter frem.

