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Bus och Frö på varsin ö Maria Nilsson Thore boken PDF Möt Bus och Frö i en lekfull och poetisk bilderbok
om ensamhet och vänskap, om galna planer och vågade idéer, och om längtan efter att dela tillvaron med

någon. Maria Nilsson Thore är tillbaka med ännu en berättelse full av hjärta, djup och värmande humor – och
en helt underbar bildvärld att upptäcka. Bus och Frö bor på varsin stenig ö mitt i det stora havet. I sin
ensamhet känner de sig ynkligt små, så en dag börjar Bus och Frö med iver att fundera ut hur de ska

överbrygga havet som skiljer dem åt. Men hur gör man egentligen? Det mesta de kan komma på verkar för
farligt eller för svårt, och om sanningen ska fram så är nog Bus och Frö en smula lata. Så det är nog lika bra
att låta bli. Fast nu känns plötsligt livet på varsin ö alldeles förfärligt ensamt och tomt. Som tur är så ordnar

det sig ändå till slut – om än inte alls som de tänkt sig…
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