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Julia är trött Eva Eriksson, Lisa Moroni boken PDF Julia är så trött så trött. Hon måste gå och lägga sig. Ja,

nu somnar hon ... nästan! Eva Eriksson och Lisa Moroni har skapat en serie varma och mysiga
småbarnsböcker om charmtrollet "Julia". Vardagsnära berättelser med mycket humor och igenkänning för

tvååringar och deras familjer. Julias fötter är så trötta och benen orkar nästan inte gå. Pappa tar av strumporna
och byxorna. Armarna är så tunga, de har burit så mycket i dag. Till och med tänderna är sömniga. Och nu
vill Julias ögon bara blunda. Nu somnar hon … Sov så gott. Sov så gott.– Macka! säger Julia och sätter sig
upp. I Julia-böckerna möts tre generationer i ett spännande samarbete. Eva Eriksson och Lisa Moroni, mor

och dotter, både skriver och illustrerar böckerna tillsammans, och Lisas dotter Julia står för inspirationen. Läs
också: Julia gömmer sig, Julia hämtar strumpor, Julia äter allt, Julia sätter sig och Julia hjälper till.
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