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Krakel Spektakel känner de flesta kanske till, men har du hört talas om Den underbara pumpan eller besökt
Annorlunda stad? Nu kommer barnbokslegendaren Lennart Hellsings utvalda rim, ramsor och bilderböcker i
en fin samlingsvolym med helt nya illustrationer. I Charlotte Ramels tolkningar av de klassiska verserna får vi
lära känna Krakel, Peter Palsternack, Lapprika Papprika och alla de andra Hellsingfigurerna på nytt, så som vi

aldrig sett dem förut!

Med denna samlingsvolym vill vi föra Lennart Hellsings älskade verk in i framtiden och låta även kommande
generationer ta del av hans magiska, smittande ordglädje och unika fantasivärld. Läs eller sjung tillsammans
med någon du tycker om, titta på bilderna och upplev Hellsings fantastiska rim och berättelser på ett helt nytt

sätt.

 

Herr Gurka och Krakel Spektakel känner de flesta kanske till, men
har du hört talas om Den underbara pumpan eller besökt Annorlunda
stad? Nu kommer barnbokslegendaren Lennart Hellsings utvalda
rim, ramsor och bilderböcker i en fin samlingsvolym med helt nya
illustrationer. I Charlotte Ramels tolkningar av de klassiska verserna
får vi lära känna Krakel, Peter Palsternack, Lapprika Papprika och
alla de andra Hellsingfigurerna på nytt, så som vi aldrig sett dem

förut!

Med denna samlingsvolym vill vi föra Lennart Hellsings älskade
verk in i framtiden och låta även kommande generationer ta del av
hans magiska, smittande ordglädje och unika fantasivärld. Läs eller



sjung tillsammans med någon du tycker om, titta på bilderna och
upplev Hellsings fantastiska rim och berättelser på ett helt nytt sätt.
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