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Nils och Maja på badhuset Christina Lindström boken PDF Nils och Maja sitter i hallen. De väntar på att åka
till badhuset med morfar. Maja har längtat. Hon har haft simglasögon på sig i två dagar. Nils har inte längtat.
Maja tycker att badhus är det bästa som finns. Hon kan simma och törs till och med hoppa från trampolinen.
Nils är inte lika förtjust. Vattnet är för kallt och om man inte passar sig kan man få en boll i huvudet. Men

kanske kan han med morfars hjälp lära sig att tycka om vattnet...

CHRISTINA LINDSTRÖM debuterade 2015 med den kritikerrosade ungdomsromanen Hälsningar från
havets botten och gav under året även ut den lättlästa boken Leo och klumpen i magen. Nils och Maja på
badhuset är den första delen i en ny lättläst serie om syskonen Nils och Maja. Illustrerar gör INGRID

FLYGARE.

 

Nils och Maja sitter i hallen. De väntar på att åka till badhuset med
morfar. Maja har längtat. Hon har haft simglasögon på sig i två

dagar. Nils har inte längtat. Maja tycker att badhus är det bästa som
finns. Hon kan simma och törs till och med hoppa från trampolinen.
Nils är inte lika förtjust. Vattnet är för kallt och om man inte passar
sig kan man få en boll i huvudet. Men kanske kan han med morfars

hjälp lära sig att tycka om vattnet...

CHRISTINA LINDSTRÖM debuterade 2015 med den kritikerrosade
ungdomsromanen Hälsningar från havets botten och gav under året
även ut den lättlästa boken Leo och klumpen i magen. Nils och Maja
på badhuset är den första delen i en ny lättläst serie om syskonen

Nils och Maja. Illustrerar gör INGRID FLYGARE.
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