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Vem är stor? Stina Wirsén boken PDF Tio år efter starten på Stina Wirséns Vem-serie firar vi med en helt ny
berättelse, Vem är stor, där vissa som förut var små har vuxit både på längden och bredden ...Titta! En Nalle
som brukade vara liten men som nu har blivit stor. Och en Katt som har vuxit jättemycket och fått hår under
armarna. Finns det fler? Ja, där är en lång Fågel och en Kanin med skägg. Och en Nallegris med polismössa!
Men vilka är de där pyttiga som klänger på Nalles arm? Aha, det är ju Knatt och Gnis - två nya små att lära
känna. Och vilken tur att det finns så många stora nu, för de vet ju precis hur man ska göra med allt och

bråkar inte alls ... eller? När Stina Wirséns älskade serie fyller tio år tar en yngre generation Vem-djur vid och
skapar nya berättelser. Det här är böcker med stora och små vardagsnära ämnen att läsa och prata om

tillsammans.
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