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Beskrivning
Författare: Emma Adbåge.
Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det är så svårt för pappa att förstå! Leni kan
allt, helt själv. Nästan ?
Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn, tycker Leni. Leni är ju
vuxen och behöver inte åka vagn, kan knäppa jackan alldeles själv, äter lök och stark ost.
Precis som vuxna. Det kanske inte syns utanpå, men det känns.
Det är så skönt att vara stor, att få göra precis som man vill. Ända tills pappa ber om hjälp med
städningen. Då är det som att det vuxna plötsligt försvinner. Inte kan Leni städa, hon hade ju
tänkt leka nu. Men soporna MÅSTE bäras ut och plötsligt kallar grannen henne för "stora
damen". Vadå stora damen? Leni är ju liten!
Leni är varken sockerhjärta eller "stora damen", hon är en trotsig och påhittig tjej, som känner
sig missförstådd för det mesta. Det är inte lätt att vara liten och stor på samma gång!
Emma Adbåge fångar på pricken det lilla barnets känslor och uttryck i kan själv-åldern.

Annan Information
31 jul 2010 . "Jag är stor. Som Leni". Så säger fyraåringen här hemma väldigt ofta nuförtiden.
Han vill knäppa knappar själv, skala potatis, städa, bädda sängar, sätta på sig skorna, vara
hoppilandkalle. Inte mig emot. Han är ganska stor. Leni är Leni i nyutgivna "Leni är ett
sockerhjärta" av suveräna och ofattbart.
18 maj 2010 . Sådant slipper sockerhjärtan. Fast man kan ju också strunta i att städa och ändå
inte vara ett sockerhjärta. Eller ett väldigt självständigt sådant. Leni är ett sockerhjärta är en
helt ny bok av Emma Adbåge, som tidigare har skrivit och illustrerat bland annat
Femtikronorskrämen och Jag var superhjälte, säger.
1 okt 2013 . Tuva är lite som Leni i Leni är ett sockerhjärta (bra, fin bok), hon är stor nu. Den
högst koncentrerade bokläsarminen. Rum för barn på Kulturhuset är så himla värt. Man kan
busa, upptäcka, klättra, spela spel, skapa och läsa en massa, massa böcker. Om man inte är lite
trött samtidigt som en har en massa.
28 maj 2010 . Leni är ett sockerhjärta, säger tanterna. - Det är jag INTE! svarar Leni. Så börjar
Emma Adbåges nya bilderbok om Leni, tjejen som absolut inte vill vara något litet
sockerhjärta. Leni vill äta stark ost och dricka kaffe, precis som de vuxna. Men vill hon
verkligen hjälpa sin pappa med städningen? Boken finns.
Där leni är ett sockerhjärta. sommaren. Majken drömmer. Peter bevakar valet. Jag skriver,
läser, tänder ljus, känner höstvinden tränga in genom fönstret. Såg precis en glimt av Uje på
tvn, inväntar hans kloka vänsterord. Och imorgon ska jag skapa ett sagorum. Upplagd av
blygvink kl. 21:44.
8 dec 2011 . Leni är ett sockerhjärta. Leni tycker minsann inte att hon är någon liten tjej. Det
kanske ser ut som det men det känns inte så för henne. Hon blir sur när de gamla tanterna på
kaféet kallar henne för sockerhjärta och nu tänker hon faktiskt visa pappa att hon till och med
nästan är vuxen!
Leni är ett sockerhjärta / Leni is a honeybun - Rabén & Sjögren · Leni blir en bebis / Leni
becomes a baby - Rabén & Sjögren, 2011 · Lenis Olle - Rabén & Sjögren 2012. Bilderböcker
3-6 år. Prev | Next 1/24. Leni läser dikter, illu till knubb, Akademiska sjukhusets barnbibliotek.
Skisser, klädprov, Leni. del från omslag till.
31 aug 2012 . Eva Emmelin skriver regelbundet om barnlitteratur på tidningens kultursida.
Hon jobbar som pressekreterare på IM. Den som snabbt vill få tips på bra böcker kan hitta alla
inlägg i kategorin "Lilla bokhyllan rekommenderar" här. Här hittar du listan över barnböcker
med etnisk mångfald. Ålder: 37 år
Girji:Leni är ett sockerhjärta / Emma Adbåge.:2010 Leni är ett sockerhjärta / Emma Adbåge.
Bearbma. Dahkki: Adbåge, Emma. Almmustahttinjahki: 2010. Giella: ruoŧagiella.
Materiálašládja: Girji. Goasttideaddji: R&S. ISBN: 978-91-29-67339-5 91-29-67339-9.
Lassedieđut: Originalupplaga 2010. Válddahallan: Leni tycker.
Denna pin hittades av Åsa. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
Bokhandeln tipsarAv pineberry 4 december, 2013. Eftersom boken är årets julklapp- varje år,
firar vi detta med att ha en hejdundrande rea med 30 % på alla böcker mellan den 1:a och den
23:e december! Boktips 4: Leni är ett sockerhjärta av Emma Adbåge.Leni är stor och inte alls
ett litet sockerhjärta somtanterrna säger.

3 jun 2010 . I Leni är ett sockerhjärta får vi träffa flickan Leni som blir rejält sur när tanterna
på besök säger att hon är ett riktigt sockerhjärta. ”-Det är jag INTE! Svarar Leni” och tänker
minsann visa hur vuxen hon är. Hon knäpper jackan själv och äter vuxenmat. Hon dricker till
och med kaffe. El nåja, det är ju inte så gott,.
10 maj 2010 . Emma Adbåge drämmer till med en otroligt fin och rolig bok: Leni är ett
sockerhjärta. Ducka inte undan utan ta tag i boken och kliv in! Att bli kallad litet sockerhjärta
tycker inte Leni är kul. Hon är ju vuxen! Vuxna äter stark ost och dricker kaffe (vilket är
äckligt och i smyg hamnar i…
5 okt 2011 . Åter till Leni som är en underbar unge som vet vad hon vill. I Leni är ett
sockerhjärta har Leni tröttnat på att bli behandlad som ett barn och att tanterna kallar henne för
sockerhjärta. Leni kan ju allt som vuxna kan och därför kan hon minsann köra vagnen hem
själv, hon kan äta senap, lök och stark ost till.
13 feb 2011 . 2011-02-14 kl. 02:53. Hur kan man ha sån tur att man hittar så fina tapeter second
hand? Häftigt! De är helt perfekta till en barnkammare och jag älskar den varma gula färgen!
Svara · Johanna skriver: 2011-02-14 kl. 08:01. Åh, Emma Adbåges böcker är så fina. Ser att ni
har Leni är ett sockerhjärta på hyllan.
Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det är så svårt för pappa att förstå! Leni kan
allt, helt själv. Nästan … Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt
namn, tycker Leni. Leni är ju vuxen och behöver inte åka vagn, kan knäppa jackan alldeles
själv, äter lök och stark ost. Precis som vuxna.
25 mar 2013 . Barbro Lindgren var också den som antog mitt första manus. Fakta | Emma
Adbåge. Emma Adbåge är prisbelönt barnboksförfattare och illustratör med böcker som
»Smulbert«, »Leni är ett sockerhjärta« och »Bajsfesten«. Hon deltar i världens största
barnboksmässa i italienska Bologna, som pågår den.
Check out #leniärettsockerhjärta photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts
about #leniärettsockerhjärta.
Leni är ett sockerhjärta, Emma Adbåge, 2010. Huvudpersonen i boken är ett barn som heter
Leni. Tanterna på kaféet kallar henne för ett sockerhjärta. Leni tycker inte att hon är ett
sockerhjärta för hon kan gå själv, knäppa jackan själv och äta med kniv och gaffel själv. Hon
är vuxen. När hon har städat med sin pappa, gått.
21 sep 2016 . Om boken Leni är ett sockerhjärta · Böckerna om Kråke · Om boken Prinsessan
Viktoria · Om boken Tesslas mamma vill inte · Om att jämföra barnens prestationer · "Ful"
och "fin" litteratur · Om stressade barn · Om att orka se sig själv i spegeln · Mitt bland
stjärnor, en poetiskt vacker barnbok om. I mötet · Att.
Leni är ett sockerhjärta Barn/ungdom Adbåge Emma.
18 nov 2010 . ”Leni är ett sockerhjärta”, säger tanterna på kaféet dit Leni och pappa går för att
fika. Det är hon inte alls det, svarar Leni. En supermysig bok att läsa tillsammans med den vars
vanligaste uttryck just nu är ”kan själv”. För det är just vad Leni gör. Hon undersöker liksom
tvååringen hur det är att vara stor, klara.
22 nov 2010 . När Leni är ett sockerhjärta kom ut kastade jag mig inte över den, för jag tänkte
att alla andra ändå skulle göra det. Och det hade jag ju rätt i, för alla verkar älska den här
boken. Alla översvallande kärleksyttringar (några av dem länkas från förlagets
bokpresentationssida) fick faktiskt min nyfikenhet att växa.
Jämför priser på Leni är ett sockerhjärta (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Leni är ett sockerhjärta (Inbunden, 2017).
Leni är ett sockerhjärta (2010). Omslagsbild för Leni är ett sockerhjärta. Av: Adbåge, Emma.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Leni är ett sockerhjärta. Bok i serie (1 st) Bok i
serie (1 st), Leni är ett sockerhjärta. Markera:.

Här hittar du e-böcker för barn. För att låna e-böcker och e-ljudböcker behöver du logga in
med ditt lånekortsnummer och din pinkod. Första gången du lånar en e-bok behöver du ett
Adobe ID och ett läsarprogram. Under "Mina sidor", "Mina lån" kan du nu se dina e-bokslån
och ladda ner boken på nytt under låneperioden.
15 jan 2011 . Men papporna dyker upp allt mer. Föräldraaktiviteterna är inte så könade längre,
säger hon. Som exempel tar hon ”Leni är ett Sockerhjärta”, där Leni går och fikar med sin
pappa. Sedan går de hem och medan Leni leker, stökar pappa i bakgrunden, med en klut om
huvudet. – Det är inget märkligt med det.
24 nov 2014 . Ikväll delas Augustpriset i litteratur ut. Nominerade Ölandsbon Barbro Lindgren
kommer inte att vara på plats, det är däremot nominerade Emma Adbåge från Östantorp.
. mjölkpaket, bokomslag, läromedel samt illustrerat böcker till andra författare, t.ex. Lennart
Hellsing, Mårten Melin, Gitten Skiöld, Inger Edelfeldt, Eva Staaf, Marie Norin och Alex
Schulman. Mina egna mest välkända barnböcker är nog böckerna om Leni ("Leni är ett
sockerhjärta", "Leni blir en bebis" ”Lenis Olle”) och Sven.
Köp billiga böcker inom leni är ett sockerhjärta hos Adlibris.
13 mar 2013 . Alvas favoriter av de nya böckerna var som jag nämde ovan Castor bakar, men
även Leni är ett sockerhjärta och Det är en gris på dagis. Vi har läst allihopa i rad flera gånger
om, förutom Petras prick som Alva inte velat läsa än.. Tipsa gärna om vad era treåringa gillar
för böcker, det är alltid så kul med nya.
In 2011, Emma Adbåge recieved the Silver Award in the Association of Swedish Illustrators
and Graphic Designers' competition Kolla! for Leni är ett sockerhjärta, 2010 (Leni is a
Sweetheart) in the category “Illustration: Books”. That same year she also received the Sven
Rydén Prize (Foto: Richard Gustafsson) Read more.
27 mar 2011 . Även om bildspråk och textinnehåll kanske framstår som djärvare än på
femtiotalet. "Babo pekar" är ett bra exmpel på den trenden, liksom "Leni är ett sockerhjärta" av
Emma Adbåge. Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det är så svårt för pappa att
förstå! Leni kan allt, helt själv. Men bara till Leni.
Leni är ett sockerhjärta. Av: ADBÅGE, Emma. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2010.
Klassifikation: Hcf(yb),u. Leni tycker att hon är stor. Det är skönt att vara stor, att få göra det
man vill. Men när pappa ber Leni om hjälp med städningen, då är det som om det vuxna
plötsligt försvinner. Ämnesord: BILD · Flickor · Far och dotter.
2011 kommer även uppföljaren till "Leni är ett sockerhjärta" på Rabén och Sjögren, den heter
"Leni blir en bebis" och i den här boken har Leni fått en lillebror - Sigge. Sigge säger inte
mycket, men det är något som har HÄNT med LENI - något är inte som vanligt! Hon kan inte
gå, inte klä på sej och inte kan hon äta frukosten.
16 jun 2010 . Artikeln publicerades 16 juni 2010. Leni är ett sockerhjärta. Emma Adbåge
Rabén&Sjögren. Emma Adbåge (och tvillingsyster Lisen) är ett av de namn som oftast nämns
som exempel på en ny generation svensk bilderbok. Hon har redan illustrerat en lång rad
böcker varav några med egen text.
16 maj 2010 . Leni kan äta senap, lök och stark ost, hon kan använda både kniven och gaffeln
och hon dricker gärna kaffe. Pappa förstår och diskar och städar men så vill han att Leni också
ska. Städa och tvätta. Men ååå. vad tråkigt. Städet tar ju aldrig slut! Inte ett dugg kul att vara
stor. Gränsen är nådd när en granne.
Bild ur "Leni är ett sockerhjärta" av Emma Adbåge. Historiskt sett har det inte varit så kul att
vara pappa i en bok för barn – man har typ kunnat välja på att vara död, frånvarande eller
allmänt trög. Men nu poppar de upp lite här och där! Böckerna där papporna brer mackor,
packar gympapåsar och sitter på sängkanten och.
Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det är så svårt för pappa att förstå! Leni kan

allt, helt själv. Nästan Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn,
tycker Leni. Leni är ju vuxen och behöver inte åka vagn, kan knäppa jackan alldeles själv, äter
lök och stark ost. Precis som vuxna.
17 maj 2010 . EMMA ADBÅGE | Leni är ett sockerhjärta | Rabén & Sjögren | Målgrupp 3-6 år.
En trappa i ett höghus i genomskärning. Det finns en sådan bild i Vem räddar Alfons Åberg?
Alfons har flyttat från stan till ett nybyggt höghus, han är ensam, han går den där långa trappan
ner i det tomma huset. Det är en av de.
24 maj 2010 . Kärleksbombning: Leni är ett sockerhjärta. Jag läste en krönika i DN förra
veckan av Andres Palmaer om barnböcker, recensioner och barnboksbloggar. Barnböcker
recenseras inte alls i lika stor utsträckning som vuxenböcker i dagspress. Däremot finns många
fina barnboksbloggar och i många fall är det.
23 maj 2017 . Ibland står hon för både text och bild som böckerna om Leni (Leni är ett
sockerhjärta, Leni blir en bebis) och Sven (Sven käkar mat, Sven sticker) Emma har ett sätt att
berätta om det vardagliga på ett dramatiskt sätt. Hennes figurer är fulsnygga och målade på ett
lite barnsligt sätt med många detaljer vilket.
Byrå: APT Stockholm Illustratör: Jonas Bergstrand Art Director: Fredrik Zanderholm. Böcker.
Guld Moa Hoff Har alla här en förälder i fängelse? Uppdragsgivare: Stiftelsen Allmänna
Barnhuset/Bryggan Illustratör: Moa Hoff Art Director: Marie Häger Grafisk formgivare: Marie
Häger. Silver Emma Adbåge Leni är ett sockerhjärta
Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn, tycker Leni. Leni är ju
stor och behöver inte åka vagn, kan knäppa jackan alldeles själv, äter lök och stark ost. Precis
som vuxna. Det kanske inte syns utanpå, men de.
Adbåge, Emma, Leni sockerhjärta. Lindenbaum, Pija, Gittan och älgbrorsorna. Flygt,
Torbjörn, Fiskplåt och bajsdrakar. Jonsson, Rickard. Blatte betyder kompis. Om maskulinitet
och språk i en högstadieskola. Stockholm: Ordfront, 2007. (15/4 och 17/4: Rickard Jonsson).
Litteratur till Richard Johnssons och Klara Dolks, Ylva.
16 aug 2010 . Mönster och åter mönster. Rutigt, randigt, geometriskt, vågigt, prickigt och
bolligt samspelar med lekfullt crazy 50-talsanda i Emma Adbåges bilderboksberättelse ”Leni är
ett sockerhjärta”. Berättelsen om hur Leni når fram till att erkänna att man kan vara såväl kaxig
unge som sockerhjärta är en fröjd att läsa.
Leni är ett sockerhjärta. av Emma Adbåge (Bok) 2010, Svenska, För barn och unga. Leni
tycker att hon är stor. Det är skönt att vara stor, att få göra det man vill. Men när pappa ber
Leni om hjälp med städningen, då är det som om det vuxna plötsligt försvinner. Ämne:
Flickor, Trots, Frigörelse, Bilderböcker, Far och dotter,.
28 jul 2010 . Leni är ett sockerhjärta av Emma Adbåge Leni blir arg då hon kallas för ”ett litet
sockerhjärta”. Det vill hon inte alls! Hon vill vara stor! Hon kan minsann! Leni vägar sitta i
vagnen. Hon kör den i stället. Hemma äter hon konstig mat och dricker kaffe bara för att visa
att hon är stor.…
25 mar 2013 . Bokreans bästa fynd var utan tvivel Lenis Olle och Leni är ett sockerhjärta, båda
gjorda av Emma Adbåge. Ådelali, vilka fina bilderböcker detta är. Jag, dottern och maken
älskar dem, har inget emot att läsa flera gånger på raken. Estetiken och formspråket lockade
först, men båda berättelserna har något att.
Och visst är hon fantastisk Emma! Jag har tidigare nämnt henne i samband med Alex
Schulmans bok Bajsfesten som hon också har illustrerat men allra bäst tycker jag nog om när
hon skapar bilderna till sina egna berättelser. Som Leni är ett sockerhjärta, en sådan där bok
som man bara vill krypa in i! Och i år kommer hon.
Leni är ett Sockerhjärta Leni blir Babis Lenis Olle ... Sweden has the best children's books in
the world but only very few are published in China. Chinese publisher spend much money on

buying foreign children's books but most of them are from English-speaking countries. I
know very well the whole procedure of rights.
Markera Arena record checkbox. 140610. Omslagsbild. Råttan kan inte följa med. Av:
Källström Cater, Åsa. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Hyllkod: e-bok. Medietyp: E-bok.
Lägg i minneslista · Markera Arena record checkbox. 140626. Omslagsbild. Leni är ett
sockerhjärta. Av: Adbåge, Emma. Utgivningsår: 2017.
väskan. Bokomslag – Adbåge Femtikronorskrämen · Fylla år · Halsen rapar hjärtat slår ·
Hämta Joel · Jag var superhjälte · Koko och Bosse hinner inte · Koko och Bosse törs inte ·
Koko och Bosse · Kurt och Kio vill ha koja · Kurt och Kio vill ha kul · Leni är en bebis · Leni
är ett sockerhjärta · Lenis Olle · Lilla foten · Lilla handen
29 maj 2010 . Önskan om att vilja vara vuxen och inte bli behandlad som ett barn kan väl alla,
både liten och stor känna igen sig i. Leni känner sig vuxen även om det inte syns. Hon klarar
sig själv, behöver inte längre åka vagn, äter senap och dricker kaffe. Men när städning
kommer på tal, då vill hon gärna vara liten och.
Leni är ett sockerhjärta (2010). Omslagsbild för Leni är ett sockerhjärta. Av: Adbåge, Emma.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Leni är ett sockerhjärta. Hylla: Hcf. Bok i serie (1
st) Bok i serie (1 st), Leni är ett sockerhjärta; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Leni är ett sockerhjärta.
Markera:.
15 sep 2011 . "Leni är ett sockerhjärta! Av Emma Adbåge (Rabén & Sjögren). Pricksäker
berättelse om Leni, som faktiskt vill bestämma SJÄLV om hon är liten och söt eller stor och
duktig. Det ska inga vuxna lägga sig i! Pris 98:- Köp!
Leni kan plötsligt inte göra någonting rätt när hon ska klä på sig och gå som hon brukar. -Nu
är du som en bebis! säger pappa. Då vet Leni vad det är som har hänt- hon har blivit en
bebis..! ——— Leni blir en bebis är den andra bok vi läst om Leni (Leni är ett sockerhjärta
var den första). Boken tar på ett enkelt sätt upp hur.
19 jul 2010 . De tossiga tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta, fast det är hon ju inte.
Leni är faktiskt nästan vuxen, åtminstone tycker hon att det känns så. Hon kan knäppa alla
knapparna, köra vagnen, äta stark vuxenmat med kniv och gaffel och - i alla fall nästan dricka kaffe. Men när det blir dags att städa.
24 maj 2010 . Emma Adbåges bok om Leni som revolterar mot att kallas sockerhjärta bjuder
på träffsäkra scener med bilder som är rent frustrerande vackra, tycker Stina.
19 jun 2017 . Stream Leni är ett sockerhjärta by Wezze W from desktop or your mobile device.
Leni är ett sockerhjärta. Emma Adbåge. Provläs! Kartonnage. Rabén & Sjögren, 2010-04.
ISBN: 9789129673395. ISBN-10: 9129673399. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Hon är född 1982 i Linköping och har tidigare skrivit och illustrerat en rad bilderböcker, bland
annat den kritikerrosade bilderboken Vi hittar Smulbert (2009) som fick ett lysande
mottagande, liksom bilderboken Leni är ett sockerhjärta. Skrivet om Leni är ett sockerhjärta
(2010):. En omsorgsfull läsning av alla dessa detaljer i.
Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det är så svårt för pappa att förstå! Leni kan
allt, helt själv. Nästan Tanterna på kaféet kallar Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn,
tycker Leni. Leni är ju vuxen och behöver inte åka vagn, kan knäppa jackan alldeles själv, äter
lök och stark ost. Precis som vuxna.
25 nov 2015 . Bland Emmas egna mest kända barnböcker kan nämnas böckerna om Leni
("Leni är ett sockerhjärta", "Leni blir en bebis") och Sven ("Sven sticker", "Sven käkar mat").
Illustratörsjobben spänner från blodiga vuxendeckare till undervisningsmaterial för låg- och
mellanstadiet. Emma Adbåge har en egen och.
29 apr 2014 . I boken Leni är ett sockerhjärta förekommer till exempel ett heterogent tantgäng

där en av tanterna har kort hår och skjorta, den uppfattar C som "en pappa". Hon påstår sig
vilja ha långt hår. (Vi hade funderat på att klippa henne kort. Herregud, hon är redan så söt att
hon kommer att få höra det till leda,.
Illustrationen är en beskuren bild ur ”Leni är ett sockerhjärta”. . #barnensboktips
#temaemmaadbåge #emmaadbåge #leniärettsockerhjärta #rabenochsjögren
#barnboksförfattare #illustratör #bilderbokskonst #småbarnsbok #bilderbok #kapitelbok
#högläsning #läslust #emmaadbåge #leniärettsockerhjärta #småbarnsbok.
Du sökte efter Fritext: leni sockerhjärta. Linköpings Universitet: Katalogen svarade med ett
felmeddelande. Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Söderköping, Tranås,
Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög: Katalogen svarade med ett
felmeddelande. Du sökte i 2 bibliotekskataloger.
6 maj 2012 . Men, teven visar bara sport och Leni hör snart hur roligt de har i köket. Som tur
är blir allt bra till slut, läs själv får du se. Läs också de tidigare böckerna om Leni; Leni är ett
sockerhjärta och Leni blir en bebis. Andra roliga ”hemma-hos”-bilderböcker att spana in är
böckerna om Pettson och Findus av Sven.
25 aug 2016 . Nominerad till Augustpriset 2014, tillsammans med Eva Staaf, för Tilly som
trodde att… Elsa Beskow-plaketten 2013 för Lenis Olle och sin samlade produktion av
bilderböcker för barn. Silver i Föreningen Svenska Tecknares tävling Kolla! 2011 för Leni är
ett sockerhjärta. År 2011 blev hon även den allra.
Leni är ett sockerhjärta av Emma Adbåge. Leni är vuxen ibland och barn ibland. Tänk att det
är så svårt för pappa att förstå! Leni kan allt, helt själv. Nästan … Tanterna på kaféet kallar
Leni för sockerhjärta. Blä, vilket larvigt namn, tycker Leni. Leni är ju vuxen och behöver inte
åka vagn, kan knäppa jackan alldeles själv, äter.
Leni är ett sockerhjärta. 285074. Omslagsbild. Hattresan. 284815. Omslagsbild · Lo på
förskolan. 1 2 3 4 5. Nya kapitelböcker 6-9 år. 23. 284811. Omslagsbild · Mias pappa flyttar.
285112. Omslagsbild. En gammaldags jul. 286081. Omslagsbild · Den hemliga gången.
286082. Omslagsbild. Det bultande hjärtat. 284823.
11 maj 2012 . Så dagen som Leni har tänkt ska bli så rolig och skrattig verkar inte bli ett dugg
kul – för Kiran är redan hemma hos Olle och de leker för fullt. Allt det glada förvinner i Leni.
Men det ordnar sig, lite slajm gör så småningom susen… Läs också Sven sticker, Leni
sockerhjärta och Leni blir en bebis. /Annika.
14 maj 2010 . Tanterna på caféet säger att Leni är ett sockerhjärta. Leni tycker att det låter
larvigt och förstår inte hur de kan säga så. Hon som är så stor. Leni är tillräckligt stor för att
slippa åka vagn när de är ute och går och hon kan klä på sig själv. Leni är faktiskt vuxen. Men
när pappa ber om hjälp med städningen är.
Välkommen till Nyköpings stadsbiblioteks mobila webb! Här kan du administrera dina lån.
Vill du ha information om vår verksamhet, besök vår webbplats bibliotek.nykoping.se. Logga
in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod om du vill låna om eller
reservera. Saknar du detta besök ditt bibliotek.
23 okt 2017 . . ett missförstånd, en dum regel, en sked, en idé eller en lek. Att betrakta
beteenden, detaljer och interagerande mellan människor är det bästa jag vet. Helst när jag själv
inte är inblandad." Texten hämtad från Rabén & Sjögren. Urval: Leni är ett sockerhjärta
(2017), Snart blir det roligt (2016), Nu är det sent.
Leni är ett sockerhjärta. 162241. Omslagsbild. Leni är ett sockerhjärta. 128305. Omslagsbild ·
Snurran på dagis. Bilderböcker för högläsning till barn i åldern 4-5. 5. 12644. Omslagsbild.
Myggmedlet. 20487. Omslagsbild · Petras prick. 36875. Omslagsbild. Sopnedgasten och andra
moderna monster. 576. Omslagsbild.
11 okt 2011 . CHARMIG BARNBOK - LENI ÄR ETT SOCKERHJÄRTA. Jag tycker om att

läsa böcker och lika roligt tycker jag att det är att läsa böcker för mina barn. Extra roligt är det
då man hittar de här böckerna som man själv orkar läsa och höra om och om igen. För det blir
ju ofta så att en och samma bok ska läsas.
4 apr 2012 . Emma Adbåge är tillbaka med den tredje boken om Leni. Nu är det slut på
bebislekar och sockerhjärtan. Lenis Olle handlar om svartsjuka, om hur svårt det är.
Adbåge, Emma: Leni är ett sockerhjärta. Arro, Lena: Godnatt alla djur. Björnstjerna: Sagan om
den underbara familjen kanin och monstret i skogen. Janouch, Katerina: Ingrid och Ivar leker.
Jönsson, Maria: Spyflugan Astrid Kruusval, Catarina: Fia och djuren går till sjöss. Lepp,
Martin: En dag med färg. Lindenbaum, Pija:.
Emma Adbåge har därefter skrivit och tecknat ett flertal barnböcker på egen hand, men även
illustrerat böcker till andra barnboksförfattare såsom Mårten Melin, Gitten Skiöld, Inger
Edelfeldt och Alex Schulman. Hennes egna mest kända barnböcket är de om Leni ("Leni är ett
sockerhjärta", "Leni blir en bebis") och Sven.
6 jan 2011 . I detta inlägg kommer jag skriva lite om de mer lättlästa böcker jag läst av 2010 års
utgivning. Jag ska försöka kommentera de flesta och hoppas att jag inte presenterar sådant jag
redan recenserat. Leni är ett sockerhjärta är en härlig bilderbok av Emma Adbåge. Leni är i
trotsåldern. Hon "kan själv" och.
16 jun 2010 . Om bilderboken Leni är ett sockerhjärta av Emma Adbåge i Smålandsposten
2010-06-16: Leni är ett sockerhjärta Emma Adbåge Rabén&Sjögren Emma Adbåge (och
tvillingsyster Lisen) är ett av de namn som oftast nämns som exempel på en ny generation
svensk bilderbok. Hon har redan illustrerat en.
I Leni är ett sockerhjärta är Leni vuxen. Hon är så stor att hon är beredd att äta stark ost, lök
och dricka kaffe (eller vem det nu var som drack det), precis som vuxna. Fast det finns förstås
gränser för hur vuxen man kan bli, städa till exempel, det verkar vara höjden av tråkighet. I
Leni blir en bebis har det kommit in en lillebror i.
Svenska barnboksinstitutets Bokprovning mars 2011. Litteraturlistor. Presentation av barnoch ungdomsböcker utgivna 2010: statistik, trender och tendenser. Marta Hedener Hagman.
Sjöberg, Lena, Tänk om, Rabén & Sjögren. Adbåge, Emma, Leni är ett sockerhjärta, Rabén &
Sjögren. Lundsten, Camilla, Äntligen syskon,.
11 maj 2010 . Sockerhjärta kallar tanterna på kondis Leni. Då protesterar hon och ägnar en
lång räcka sidor åt att visa tanterna och läsaren motsatsen. Hon kan stapla grejer högt, köra sin
vagn själv, äta lök och stark ost och till och med dricka kaffe… Hon är minsann inget litet
ömtåligt kex utan nästan vuxen. Trotset lyser.
15 jun 2010 . Emma Adbåges senaste bok heter Leni är ett sockerhjärta, och är verkligen helt
bedårande. Ungefär som Leni. I alla fall tycker tanterna på cafét det, och de kallar henne för
sockerhjärta. Det tycker inte Leni om. Hon är inget sockerhjärta, hon vill vara vuxen. Ok,
säger pappa, då är du vuxen. Till en början.
29. 11 12 13 14 15. 55946. :Leni är ett sockerhjärta:Originalupplaga 2010 Leni är ett
sockerhjärta. Adbåge, Emma. Originalupplaga 2010. R&S. Leni tycker att hon är stor. Det är
skönt att vara stor, att få göra det man vill. Men när pappa ber Leni om hjälp med städningen,
då är det som om det vuxna plötsligt försvinner. 1. 62.
Leni är ett sockerhjärta. Tanterna tycker att Leni är liten och gullig. Det tycker inte Leni. Hon
tycker att hon är vuxen. Pappa tycker inte att Leni ser ut som en vuxen. Det kanske inte syns,
men det känns, säger Leni. När Leni dricker kaffe, städar och gör vuxensaker tycker hon inte
att det är kul. Det är blä. Leni vill hellre vara ett.
27 dec 2009 . Den finaste skatten. Kabusa böcker 2012. Aina Stenberg Masolle Enstaka bild.
2014. Emma Adbåge Leni är ett sockerhjärta. Rabén & Sjögren 2010 2015. Stian Hole Morkels
alfabet. Cappelen Damm 2015. 2016. Tove Jansson Tuulikki teckning. Akin Duzakin Hvorfor

er jeg her? Magikon forlag 2014. 2017
3 sep 2011 . Man får inte heller missa Emma Adbåges två böcker om Leni, en liten tjej som
också sätter sig på tvären. I första boken Leni är ett sockerhjärta kan Leni så mycket. Det är
inte klokt vad hon kan, hon är ju faktiskt som en vuxen! Knäppa jackan, köra vagnen (som
pappa tjatar om att få köra eftersom han vill.
Leni är vuxen ibland och barn ibland. Nu har Leni blivit en bebis. Att det ska vara så svårt för
pappa att förstå! Först är allt som vanligt. Leni ligger i sin säng och lillebror Sigge ligger i sin
spjälsäng. Men allting är inte som det brukar. Någonting har hänt. Plötsligt vet Leni vad det är
som har hänt. Hon har blivit en bebis förstås!
Vad jag tänkte kring den kan man snart läsa i en tidning nära dig, men vad jag mer tänkte och
som inte lämpade sig att få med i just det sammanhanget var detta: Ronges huvudperson heter
Leni. För mig innebar det att jag i 320 sidor hade den här bruden på näthinnan: Ur Emma
Adbåges ”Leni är ett sockerhjärta”. DELA.
26 mar 2013 . Ofelias nyaste favorit är "Leni är ett sockerhjärta" av Emma Adbåge. Peter fick
den efter ett författarframträdande i Umeå härom veckan. Boken handlar om Leni som vill
vara stor och behandlas som en vuxen. Eller. åtminstone tills pappa börjar förvänta sig att hon
ska hjälpa till med städningen.
6 apr 2011 . Nu har det kommit en ny bok om Leni, en liten tjej i 3-4-årsåldern. Den förra
boken heter Leni sockerhjärta och handlar om att Leni inte vill vara liten och bli gulligullad av
tanterna. I den nya boken, Leni blir en bebis, har Leni fått en lillebror och drabbats av
syskonavundsjuka. Plötsligt vill Leni också bli.
18 sep 2010 . Sven sticker (Alfabeta bokförlag) är lika underbar. Därför blir den dagens tips
från mig. Illustrationerna är helt fantastiska. Jag skulle kunna rama in varenda en. Skillnaden
från illustrationerna i Leni är ett sockerhjärta är att de här är mer detaljrika. Det är ingen
nackdel, snarare positivt då barnen får massor.
När Leni är ett sockerhjärta kom ut kastade jag mig inte över den, för jag tänkte att alla andra
ändå skulle göra det. Och det hade jag ju rätt i, för alla verkar älska den här boken. Alla
översvallande kärleksyttringar (några av dem länkas från förlagets bokpresentationssida) fick
faktiskt min nyfikenhet att växa. När jag såg den.
20 okt 2015 . Jag är fascinerad av språk, hur människor talar, säger Emma AdBåge som är
utbildad på Serietecknarskolan i Hofors. För Leni är ett sockerhjärta belönades Emma AdBåge
2011 med silver i Föreningen Svenska Tecknares tävling Kolla! Samma år prisades hon av
Sven Rydénfonden. För två år sedan.
Leni är ett sockerhjärta tycker tanterna, men det tycker inte Leni. Hon är stor och kan själv.
Okej säger pappa. Hon får äta stark mat, hjälpa till att städa och gå ut med soporna. Men till
slut får det räcka. Leni vill leka!! Ja det finns många fler böcker som vi kan läsa tillsammans
med våra barn. Barnet kanske känner igen sej.
2009. Vi hittar Smulbert; Emma Adbåge; E&L, 25s. 2010. Sven sticker; Emma Adbåge;
Alfabeta, 25s. 2010. Leni är ett sockerhjärta; Emma Adbåge; R&S, 25s. 2010. Bajsfesten; Alex
Schulman; Emma Adbåge; R&S, 28s. 2011. Leni blir en bebis; Emma Adbåge; R&S, 28s. 2012.
Sven käkar mat; Emma Adbåge; Alfabeta, 25s.
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