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Det piper i påsen Lin Hallberg boken PDF Lättläst och roligt i Lin Hallbergs serie ”Tiger Andersson” om
syskonen Levi och Lo som hjälper till att ta hand om olika djur. Perfekta böcker för alla nybörjarläsare som

gillar djur! Med mysiga och färgstarka illustrationer.

Äntligen sommarlov och Levi och Lo följer med
grannen, Tiger Andersson, till marknaden. Han är keramiker och ska sälja sina muggar.

 Medan de hjälper
Tiger upptäcker de en konstig påse med en lapp på! Påsen rör sig. Och det piper i den! Vad kan det vara?
Tänk om det är ett djur som behöver tas om hand? Jippi! Eller är det till och med två? Ingen kan som Lin

Hallberg berätta om djur för barn. I serien "Tiger Andersson" får Levi och Lo lära känna många olika djur: En
del vilda, en del tama – alla beskrivna med glimten i ögat och en stor portion humor.Det piper i påsen är

andra delen i serien ”Tiger Andersson": Läs också: Djuren flyttar in.
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