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Kan Prick och Fläck verkligen läsa? Böcker och annat läsbart brukar Prick och Fläck ofta hålla upp och ner.
Men när de närstuderar tidningen, som de lagt potatisarna på, upptäcker de att alla bilder och bokstäver i en
tidning är gjorda av pyttesmå prickar. Alltså kan de göra en egen tidning. Trycka bokstäver och bilder med
halva potatisar - ja!Lotta Geffenblad vann Bonnier Carlsens bilderbokstävling 2004 med berättelsen Astons
stenar. Då kom också de knasögda varelserna Prick och Fläck till. Sagt om tidigare Prick och Fläck-böcker:
"[...] en härlig blandning av faktabok och läsa-tillsammans-bilderbok." Västerbottens-Kuriren "De ser
helknäppa ut [...] Sydsvenskan "Geffefnblads koncept är lysande: kortfattade fakta och inspiration till
skapande aktivitet inbäddad i underhållning av hög klass." Bibliotekstjänst Illustratör: Lotta Geffenblad
Detta 2016-06-12 Gossan försvann ifrån Åby utanför Norrköping och hon är öronmärkt K9300 och blandning
mellan bonde och skogskatt (semilånghårig padda). Amen, amen till det. Jag kom till min nya familj i mars.
Ja, det är en krackelerad kyrka vi har. Mia Jarnsjö på Galleri Moment. Först var allt lite läskigt och jag låg
mest under en fåtölj och kikade fram. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Stor samlingsutställning
på Tomarp. Och det är en kall och torr kyrka som under lång tid föregått detta. Mia Jarnsjö på Galleri
Moment. Här efterlyser vi ägarna till upphittade katter. Stor samlingsutställning på Tomarp. Först var allt lite
läskigt och jag låg mest under en fåtölj och kikade fram. Kall och torr för att predikanter överallt framfört ett
kallt och torrt budskap. Har ni hittat en katt så tveka inte, ta ett foto och e-posta (eller använd er av snigelpost)
bilden till oss samt med den text ni vill där ska stå i annonsen. Kall och torr för att predikanter överallt
framfört ett kallt och torrt budskap. Vilken bra gjord film man får bra perspektiv på historien och efter att ha
sett halva filmen (får se vidare sedan) kan jag bara säga om inte nåpgot märkligt sker på slutet 2016-07-28 Ella
Fitzgerald Adopterad 2016-04-20 Hej Här är ett brev från Ella Fitzgerald. Här efterlyser vi ägarna till
upphittade katter. Mia Jarnsjö på Galleri Moment.

