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Klockkatastrofen Ingelin Angerborn boken PDF Den superhemliga klubben AB Klant & kompani har tre
medlemmar: Viking, Viktor och Vilma, och när de tre är i farten får man passa sig, de är nämligen inget

mindre än världshistoriens i särklass klumpigaste gäng. I klubben övar de på att bli mindre klantiga. Att gå ut
med en hund till exempel. Det borde väl vara lätt som en plätt. Bara att hålla i kopplet, liksom. Det klarar ju
alla. Eller? Ganska snabbt inser gänget att inget är så lätt som det verkar om man är född klant. Inte om

hunden ifråga är rund som en boll och slukar allt som kommer i dess väg. Och inte när Vilma har råkat låna
sin pappas guldklocka utan att fråga om lov först.

Klockkatastrofen är den andra delen i serien om Klant & Kompani och en fristående fortsättning på
Kartkatastrofen. I den här nyutgåvan är alla Jenny Karlssons superfina och festliga bilder färglagda. Det är en
rolig kapitelbok, med korta kapitel, högt tempo, perfekt tajming och lite pirrig kärlek förstås. En serie som

även ganska ovana läsare ska klara av att läsa helt själva.

 

Den superhemliga klubben AB Klant & kompani har tre medlemmar:
Viking, Viktor och Vilma, och när de tre är i farten får man passa sig,

de är nämligen inget mindre än världshistoriens i särklass
klumpigaste gäng. I klubben övar de på att bli mindre klantiga. Att
gå ut med en hund till exempel. Det borde väl vara lätt som en plätt.
Bara att hålla i kopplet, liksom. Det klarar ju alla. Eller? Ganska

snabbt inser gänget att inget är så lätt som det verkar om man är född
klant. Inte om hunden ifråga är rund som en boll och slukar allt som
kommer i dess väg. Och inte när Vilma har råkat låna sin pappas

guldklocka utan att fråga om lov först.

Klockkatastrofen är den andra delen i serien om Klant & Kompani
och en fristående fortsättning på Kartkatastrofen. I den här

nyutgåvan är alla Jenny Karlssons superfina och festliga bilder
färglagda. Det är en rolig kapitelbok, med korta kapitel, högt tempo,



perfekt tajming och lite pirrig kärlek förstås. En serie som även
ganska ovana läsare ska klara av att läsa helt själva.
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