
Du som gillar Dagbok för 
alla mina fans … 

               … kanske också gillar?  

 

  
  
  
 

 
 
 
Barnett: Dubbel-trubbel, Ännu värre dubbel-trubbel 
Berggren: Utsikt från livets planet  
Catchpole: Pig och den långa fisen 
Dahl: Matilda, Kalle och chokladfabriken 
Dahlin: Jakten på den perfekta luggen. 
Davies: Den stora kaninräddningen. 
Gesen: Jennas första 
Griffiths: Vår trädkoja med 13 våningar  
Grøntvedt: Hej, det är jag! 
Hay: Hungriga hamsterns återkomst 
Kolu: När jag blev stulen andra veckan i juni  
Korkea-aho: Virala genier 
Linde: Pym Pettersons misslyckade familj 
Lunde: Scenskräck, Kaos i köket (världens bästa gäng) 
Olsson /Jacobsson: Berts dagbok med flera 
Murray: Skolans smartaste (eller?) 
Pastis: Timmy Tabbes klantiga detektivbyrå: ingen är perfekt 
Pichon: Tom Gates fantastiska värld 
Pilkey: Kapten Kalsong 
Rodkey: Tvillingarna Tapper: Nu är det krig! 
Russell: Nikkis dagbok- berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv, Den 
otursförföljde Max Crumbly 
Sandelin: Yokos nattbok 
Smith: Barry Loser: Jag är inte en loser 
Solberg: Kampen mot superbitcharna 
Spont: Emres handbok i konsten att skaffa sig vänner, Vägra fega ur 
Stanton: Du är en gräslig man, Herr Grums 
Stehn: Den här sommaren kan bli min död 
Walliams: Gangsterfarmor, Världens värsta tandläkare 

  

Fler tips till dig som gillar  
Dagbok för alla mina fans … 

 

http://butik.btj.se/default.aspx?search=%22Korkea-aho%2c+Kaj%22%2fnmn&startat=0&sortOrder=Asc&sortBy=Author&media=Allt&fetch=25&lang=False&avail=True&robots=True
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