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Dengang Josephines sutteklud forsvandt Josefine Passer Hent PDF Josephine er på ferie med sine forældre i
Italien, hvor hun, på underlig vis, mister sin allerbedste ven, sin sutteklud. Nu går jagten ind på at finde den
igen, inden den lille pige fuldkommen opløses i tårer og sorg, og snart står byen på den anden ende for at

hjælpe med at lede.

Historien er en herlig højtlæsningsbog – perfekt til godnatlæsningen – om kærligheden til sutteklude, mad og
livets små, men vigtige glæder.

Bogen henvender sig til de 6-9-årige.

Om forfatteren
Josefine Passer (f. 1966) er opvokset i København. Hun er uddannet tekstforfatter og har skrevet det meste af
sit liv. Hun er mor til tre piger. Hendes kærlighed til børn, familie, god mad og livet i al almindelighed har

inspireret hende til denne bog.

Lisbet Winther (f. 1959) er vokset op i Vesthimmerland. Hun er uddannet grafisk designer og har altid tegnet
og malet. Josefines finurlige, krøllede sprog går fuldstændig i symbiose med Lisbets lige så herlige og

krøllede streg.

 

Josephine er på ferie med sine forældre i Italien, hvor hun, på
underlig vis, mister sin allerbedste ven, sin sutteklud. Nu går jagten
ind på at finde den igen, inden den lille pige fuldkommen opløses i
tårer og sorg, og snart står byen på den anden ende for at hjælpe med

at lede.

Historien er en herlig højtlæsningsbog – perfekt til godnatlæsningen
– om kærligheden til sutteklude, mad og livets små, men vigtige

glæder.

Bogen henvender sig til de 6-9-årige.

Om forfatteren
Josefine Passer (f. 1966) er opvokset i København. Hun er uddannet
tekstforfatter og har skrevet det meste af sit liv. Hun er mor til tre
piger. Hendes kærlighed til børn, familie, god mad og livet i al

almindelighed har inspireret hende til denne bog.

Lisbet Winther (f. 1959) er vokset op i Vesthimmerland. Hun er
uddannet grafisk designer og har altid tegnet og malet. Josefines

finurlige, krøllede sprog går fuldstændig i symbiose med Lisbets lige
så herlige og krøllede streg.
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