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Vitello bygger en afskyelig snemand - Lyt&læs Kim Fupz Aakeson Hent PDF Alt er som det plejer hjemme
hos Vitello. Og så alligevel ikke. En dyne af sne dækker nemlig hele landskabet. Derfor bygger Vitello og

hans venner en ”fin lille snemand,” som mor kalder den. Men ”fin” og ”lille” er ikke lige det Vitello går efter,
så han kommer på en bedre ide.

Vitello bygger en afskyelig snemand er bog nr. 18. i den anmelderroste og prisbelønnede serie om Vitello og
hans tre venner. Bogen der er skrevet af Kim Fupz Aakeson og er tegnet af Niels Bo Bojesen henvender sig til

drenge og piger i alderen 5-9.

I e-bogsudgaven af Vitello går til pigefødselsdag kan du vælge at få læst højt af Nicolas Bro imens du ser
Niels Bo Bojesens fantastiske illustrationer. Men man kan også slå indtalingen fra og læse bogen selv.

Indlæst af Nicolas Bro.
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