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Boken gjord för att berätta din hunds historia. Du kan blanda roliga, knasiga och spännande saker så att även
din hunds livshistoria kan bevaras och du ha en fin bok som minne för alltid.Så här är den upplagd:På

framsidan sitter en lös bild just nu, men i den fickan på boken så sätter du in en bild av din egen hund.Inne i
boken finns det plats för både berättelser och bilder som du kan klistra in och göra berättelsen ännu bättre. Du
får svara på frågor om din kompis och fram växer en bild av den kompis du har eller har haft i ditt liv. Boken
innehåller också många fina bilder av hundar.Det här är helt enkelt boken för oss som tycker att minnena av

våra hundkompisar är värda en egen bok, så välkommen att beställa och själv skapa boken om din
hundkompis.

Men sen är det . Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse.

Hundliv

Mitt härliga hundliv är en bok skriven av Helena Ekberg och utgiven av Ego Förlag. 322017 0 Kommentarer
Då var det återigen alldeles för längesedan man skrev här. All images are copyrighted to their respective
owners. Det har varit ett underbart väder sista dagarna. Skickas inom 58 vardagar. Aliquam quis ultricies

neque. Ha nu en fin och skön helg kram Meta. Intevjun gjordes. Så här är den upplagd På framsidan sitter en
lös bild just nu men i den fickan på boken så sätter du in en bild av din egen hund. köpa salomon vinterskor
herr dräkt kavaj och kjol. Ytterligare möjligheter till anpassning erbjuds dessutom genom hela boken inte

bara i textform utan även i fotoform. Inbunden 2019.
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