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Välkommen till Hotell Gyllene knorren Måns Gahrton, Johan Unenge boken PDF Sånger, sagor, pyssel och
smarta tips! Världens knasigaste hotellfamilj bjuder på massor av roligheter: Allt från hur du gör ditt eget hem
till ett hotell till hur du gör dina egna knäppa skyltar. Här finns också Ingos ABC-skola och familjens bästa
recept. Och mycket, mycket mer…En färgsprakande antologi med kul aktiviteter för såväl Knorren-frälsta
som oinvigda. De fyra familjemedlemmarna tipsar om sånt de är bäst på. Ritva lär oss allt om armbrytning,

Roger leder en övertalningsskola, Isadora delar med sig av sina fantasier och Ingo avslöjar sina bästa
gömställen. Vi får dessutom lära oss en massa läskiga finska svordomar och hur en orre låter. Men här finns
förstås Pyret också (den femte familjemedlemmen om Ingo fick bestämma), som delar med sig av sina

konster: som att klä ut sig och visa upp diverse cirkuskonster.Och här finns ABC-skola - på alla bokstäver
finns det nämligen djur som Ingo skulle vilja ha. Visst kan de väl få bo på hotellet, som är så stort? A som i
Aldrig i livet, säger familjen då.Alla bilder är i färg denna gång!I december 2010 blir Hotell Gyllene knorren

SVT:s julkalender! Många, många skratt utlovas!
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