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Pelle Svanslös skola. Kattastrofboken Maria Frensborg boken PDF Spänn fast cykelhjälmen, ta på flytvästen
– och glöm inte 112! Faror som eld, vatten och trafik är både skrämmande och fascinerande för liten som stor.
I den här boken lär Pelle Svanslös ut kunskaper som kan rädda liv.

Läs om när Pelle stoppade en eldsvåda, när
Frallan gick vilse, vad som hände när det var is på Fyrisån och hur det gick när Maja och Pelle
skulle cykla
ikapp. I fem
korta berättelser med tillhörande
enkla faktarutor får både Pelle Svanslös och läsarna på ett

barnnära och tryggt sätt lära sig om hur man håller sig säker i trafiken, i vattnet, när man handskas med eld
och vad man ska göra om man går vilse. Vi får också lära oss om 112 och träffa brandmän, poliser och

sjuksköterskor i katternas värld. 

Maria Frensborgs text om Gösta Knutssons älskade katter, tillsammans med
Ingrid Flygares fina illustrationer, gör boken till en både spännande och lärorik bok att läsa och samtala om. 
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