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Det går inte att motstå Catarina Kruusvals vispekböcker! Att sjunga de älskade barnvisorna blir ju extra roligt
när man får hennes geniala bilder till. Ja, den här visboksserien är redan en klassiker!Vilken härlig krokodil!

Glad och trumpetande kör han i sin fina retro-lastbil. Catarina har skapat en kul karaktär som med
uppfinningsrikedom får plats med både sig själv och sin långa svans på flaket.Härliga, humoristiska bilder i

en rolig och inspirerande pekbok för alla som vill bläddra, peka och sjunga om och om igen!

nyss så träffa jag en krokodil som körde runt i en bil han var så tjock och fet han blåst. Nyss så träffa jag en
krokodil. Omslagsbild Krokodilen i bilen. A7 D Så den fick ligga på ett litet flak där bak.
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Submitted by SaintMark on Wed 1929. 2020 SwedishIndependent thesis Basic level professional degree 10
credits 15 HE creditsStudent. Annie Navjord httpwww.blogger.comprofile2664 noreplyblogger.com Blogger.
Jag har en gammal faster Astrid Söderman Carlberg Hedda Söderman Carlberg. Snabba leveranser. 1982

Followers MediaNews Company. Finlandssvenska föraldrar sjunger för sina små. Ja den här visboksserien är.
JaBaDaBaDo Kudde Bil JaBa Crazy Krokodil Helt Nya. About Press Copyright Contact us Creators

Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright
Contact us Creators. Krokodilen i bilen Alvia Julia Kedhammar Om jag fick önska Svenska Barnfavoriter

Released on the album Om jag fick önska Svenska Barnfavoriter Julia Kedhammars Krokodilen i bilen Alvia
has a place on our nice list every Christmas Listen to Krokodilen i bilen Alvia on Spotify This song is

featured on these playlists. d spirit and body YouTube is an evolving platform and similar to other forms of
media trends change over timejust like your interests will likely change too.
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