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Mamma Mu är så glad! Hon har varit på badhuset, och tagit märke. Guldfisken! Den får man om man klarar
att simma 25 meter. På djupt vatten. Men Kråkan är inte lika glad. Han hänger med vingarna och verkar
alldeles dyster när Mamma Mu visar sitt märke. Ett simmärke, det är väl inte särskilt märkvärdigt, tycker
Kråkan. Simma, vad ska det vara bra för? Man blir ju blöt. B.L.Ö.T. Som tur är får Mamma Mu en idé.

Kråkan kanske inte kan ta simmärke, men FLYGmärke, det kan han säkert få.Radarparet Mamma Mu och
Kråkan är tillbaka med ett nytt halsbrytande äventyr.Berättelserna om Mamma Mu och Kråkan har sitt

ursprung i barnets lek med ord och ljud och rörelser. Leken har sedan tagit form till en visa, en vers, en bok.
Böckerna om Mamma Mu läses över hela världen och har översatts till mer än 30 språk.

Jujja Wieslanders books. Officiella Facebooksidan för Mamma Mu Kråkan och alla deras vänner Följ oss här
för att få uppdatering om alla Jujja Wieslanders figurer.

Guldfisk Lek,Guldfisken Simmärke

Author Wieslander Jujja. Mamma Moo Needs a Bandage. På djupt vatten. Skickas inom 12 vardagar.
Klassifikation Bilderböcker och. Mamma Mu simmar av Jujja Wieslander Sven Nordqvist 5 röster Inbunden
Svenska. Ett simmärke det är väl inte särskilt märkvärdigt tycker Kråkan. Guldfisken Den får man om man
klarar att simma 25 meter. Guldfisken Den får man om man klarar att simma 25 meter. 220290 mm 2014 32

pp. Mamma Mu är så glad Hon har varit på badhuset och tagit märke. Mamma Moo Goes Swimming.
Mamma Mu simmar von Jujja Wieslander Gebundene Ausgabe bei medimops. Men Kråkan är inte lika glad.
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