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Jan Lööf sagosamling Jan Lööf boken PDF Med denna påkostade och fantastiska samlingsvolym vill vi fira
en av Sveriges största barnboksskapare. Själv bidrar han genom att restaurera alla gamla böckers illustrationer
till en nivå som motsvarar hur de en gång såg ut i original.I drygt 50 år har Jan Lööf skrivit och illustrerat
barnböcker. Många har blivit moderna klassiker, lästa och älskade om och om igen. De slår an en alldeles
säregen ton som många läsare fastnat för. Och bildernas otroliga detaljrikedom bygger en värld man gärna
besöker många gånger med glädje och nyfikenhet. I den här samlingsvolymen ingår några av Jan Lööfs mest
kända bilderböcker: Sagan om det röda äpplet, Morfar är sjörövare, ABC-boken, Ta fast fabian, Matildas

katter, Pixiböckerna Viktor bygger en bro, Födelsedagspresenten och Pelles ficklampa och många
fler.Journalisten Ika Johannesson, känd från Kobra, P3 Pop, Dagens Nyheter, Studio Pop i SvT mm, skrev en

intervjubok med Jan Lööf som hette 75 år av dumheter. Hon skriver förordet till denna sagosamling.
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