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Boken om Lotta på Bråkmakargatan Astrid Lindgren boken PDF Jonas och Mia-Maria och Lotta bor i ett gult
hus på Bråkmakargatan. De har så roligt hela dagarna, det finns väl nästan inga barn som har så roligt. Fast

Lotta är envis som en gammal get, säjer pappa. Och hon har så mycket idéer, säjer morfar.

Tänk, en gång tog hon och hängde upp sina plättar på grenarna i ett träd, så att de satt där och fladdrade för
vinden. Lotta bet i dem när hon blev hungrig. "Jag leker att jag är ett litet lamm som betar löv i skogen", sa
hon. Och när hon nyss hade fyllt fem år bestämde hon sig en dag för att flytta hemifrån. När mamma kommer
in i barnkammaren är där tomt, där ligger bara en lapp som Lotta har skrivit. På den står det: JA HA FLÖTAT

TITA I PAPERSKORJEN.

Boken ingår i ASTRID LINDGRENS SAMLINGSBIBLIOTEK, en vacker samlarserie som omfattar alla
Astrid Lindgrens barn- och ungdomsböcker utgivna av Rabén & Sjögren.

 

Jonas och Mia-Maria och Lotta bor i ett gult hus på Bråkmakargatan.
De har så roligt hela dagarna, det finns väl nästan inga barn som har
så roligt. Fast Lotta är envis som en gammal get, säjer pappa. Och

hon har så mycket idéer, säjer morfar.

Tänk, en gång tog hon och hängde upp sina plättar på grenarna i ett
träd, så att de satt där och fladdrade för vinden. Lotta bet i dem när
hon blev hungrig. "Jag leker att jag är ett litet lamm som betar löv i
skogen", sa hon. Och när hon nyss hade fyllt fem år bestämde hon

sig en dag för att flytta hemifrån. När mamma kommer in i
barnkammaren är där tomt, där ligger bara en lapp som Lotta har
skrivit. På den står det: JA HA FLÖTAT TITA I PAPERSKORJEN.

Boken ingår i ASTRID LINDGRENS SAMLINGSBIBLIOTEK, en



vacker samlarserie som omfattar alla Astrid Lindgrens barn- och
ungdomsböcker utgivna av Rabén & Sjögren.
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