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Kurrans och Pigans vinteräventyr Lisa Moroni boken PDF I skogen där Kurran och Pigan bor har den första
snön just fallit. Hela skogen har förändrats! Plötsligt är det svårt att hitta. Tur att det finns fullt av spår som de
kan följa! Men vems är egentligen de där stora tassavtrycken? Det blir ett äventyr som de två vännerna sent
ska glömma! En förtrollande bilderbok av Lisa Moroni om naturens och vinterns magi.Pigan bestämmer sig
för att i år ska hon vara vaken på vintern. Hon vill uppleva snö och allt det roliga som Kurran berättar att man
kan göra då. Sagt och gjort, de båda vännerna packar ryggsäcken och ger sig ut. Efter ett tag kommer det stor
tussar från himlen. Snö! Den virvlar och far. Plötsligt blåser det upp och Kurran och Pigan måste ta skydd.

När vinden äntligen lägger sig har hela världen blivit tyst och vit. Ingenting ser längre ut som förut. Var är de
och hur ska de nu hitta hem?Läs också "Kurrans skatt" – den första boken om Kurran och Pigan och deras

vänner i skogen.
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