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Amy, Aron och anden Ulf Stark boken PDF Amy och Aron leker på Skroten. Där hittar de en dag en surmulen
ande i en kanna ... En mångbottnad berättelse fylld av varm humor och vemodigt allvar på bästa Ulf Stark-
vis! Tillsammans med Per Gustavssons uttrycksfulla bilder vävs fantasi och verklighet ihop. En underbar bok
att läsa själv eller högt tillsammans. Amy önskar sig fred på jorden. Och en svart katt. Aron hoppas varje dag
att hans pappa ska komma hem. Under tiden leker de på Skroten som Amys pappa äger. Där finns miljoner
saker som folk har kastat. De hittar än det ena än det andra, men inte så ofta vad de letar efter.    Ända tills de
en dag råkar snava över en liten rostig oljekanna med pip. Därinifrån hörs ett gny och sedan en ilsken röst

som säger:   – Aj! Trampa på mej ni bara. Bry er inte om mej!   Det var så det gick till när de träffade och blev
vänner med den blyga och truliga anden Mujo. Och vem vill inte ha en ande som vän? Ulf Stark och Per

Gustavsson är två av Sveriges mest erkända barnboksskapare och i Amy, Aron och anden arbetar de ihop för
första gången. Ulf Starks unika barnton matchas här av Per Gustavssons levande uttryck, linjer och tonsäkra

färger.
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