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Duktiga Annika Elsa Beskow boken PDF Annika är en riktigt snäll och duktig flicka som kan hjälpa till med
allt möjligt. Som att vakta kossan Majros när gärdsgården är trasig till exempel ¿ Fast alldeles enkelt är det
inte ens för Annika och så särskilt bara hade det nog inte gått om hon inte fått hjälp av den snälla hunden och

en trevlig tomtefamilj! Detta är en riktigt mysig sörgårdsidyll. För oss är den en berättelse från landet
Längesedan, men när den skrevs 1941 var det antagligen en rak vardagsberättelse (kanske inte tomtefamiljen

och den kloka hunden, men det andra¿) där barnen fick hjälpa till efter förmåga i vardagssysslorna och
leksakerna oftast var gjorda av mamma och pappa. Annika är generös och hjälpsam, men därför inte någon

mespropp. Hon säger ifrån när det behövs och blir respekterad till och med av kaxige Skryt-Olle.
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