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du blir sjuk? Varför ska man gå till tandläkaren? Och hur ska man göra för att må bra och vara pigg? I I den
här boken lär Pelle Svanslös och hans vänner i berättelser och faktarutor ut kunskaper om allt spännande i
kroppen.Läs de roliga berättelserna om bland annat när Pelle bröt tassen, när Friskus blev sjuk och om när

Måns försökte förstöra för Pelle på kattavårdscentralen. På faktasidor med barnnära tilltal får vi också lära oss
om skelettet, baciller, vad som händer med maten i magen, och träffa läkare och sjuksköterskor i katternas
värld. Maria Frensborgs text om Gösta Knutssons älskade katter, tillsammans med Ingrid Flygares fina

illustrationer, gör boken till en både spännande och lärorik bok att läsa och samtala om. Perfekt inför besöket
hos tandläkaren och BVC, eller varför inte under influensasäsongen.
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