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Buster och tjuvarna är en barnbok med många färgglada och fantasieggande bilder. Boken kom ut den 14:e
december 2019. Den är den första bilderboken skriven av Bodil Ragnarsson och den första bilderboken

illustrerad av Johan Ragnarsson.Mycket positiv respons har kommit från barn i åldersspannet 3 – 10 år. Flera
av dem har frågat efter en fortsättning och vi kan lova att en sådan är på gång!Buster är en snäll, gammal
traktor som bor i den lilla byn Kull i Alvesta kommun i Småland. Buster kom till byn 1973. Han var

begagnad redan då. Sitt namn har han fått av att någon bestämde att just den här traktormodellen skulle heta
Buster. Det betyder att det kan finnas fler Buster på olika gårdar i Sverige. Men det har Buster ingen aning
om!Busters bästa kompis är katten Sara. Hon är också snäll, fast hon säkert fångar en och annan mus ibland,
för så gör katter.Det har alltid funnits katter i Kull, svarta, gråa, brun-grå-spräckliga, ofta med vita fläckar

under hakan och på tassarna.

Bodil Ragnarsson text och jjohan Ragnarsson illustrationer ligger bakom bilderboken Buster och tjuvarna om
en traktors äventyr i den småländska byn Kull. Buster och tjuvarna. Buster och tjuvarna är en barnbok med

många färgglada och fantasieggande bilder.

Traktor Buster

Men och så kliade han sig i huvudet med sin otaggiga tass hur ska jag veta att den andra verkligen är en
sköldpadda? . ensomheterjohan. Skickas inom 02 vardagar. Hem Bilderböcker Buster och tjuvarna. Mina
första ord sommar. Den 14e december 2019 släpptes bilderboken Buster ocb tjuvarna med text av Bodil
Ragnarsson och bild av Johan Ragnarsson. En gammal traktor som finns i Kull Grimslöv har. Växjö

Stadsbibliotek Lördagslabb Med nyfikenhet undersöker vi och skapar inspirerade av aktuell utställning. Bodil
och Johan Ragnarsson som skapat boken Buster och tjuvarna. Lilla Spigg. Buster och tjuvarna. Dyra

propellrar ovanför vattenytan bjuder in Tjuvarna.
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