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Pelle Svanslös garnnystan har
försvunnit, var kan det vara? Kanske bakom nästa flik? Följ med på en spännande jakt genom Uppsalas

gränder i en ny pekbok om Pelle Svanslös och hans vänner.

När Pelles garnnystan försvinner vill alla hjälpa
till att följa garnet genom staden – till och med Måns. Är nystanet hemma hos Maja? Eller i Gullans

verkstad? Eller är det någon som har lånat det…? De fyra finurliga kattungarna anar redan vem det kan vara.
Kan du gissa?
Lyft på fliken och se!
Gösta Knutssons älskade katter är tillbaka som pekboksfigurer i Ingrid
Flygares finurliga text och illustrationer. Att tillsammans med en vuxen följa ledtråden över sidorna och in
bakom flikarna är ett äventyr som alla små läsare kommer att vilja uppleva om och om igen. En mysig

deckare för de minsta!
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