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Pelle träffar en lokförare Jan Lööf boken PDF Klockan är två, om en timma kommer Pelles mamma hem. Ska
han slå till och kanske hinna städa på sitt rum? Han börjar med tågrälsen, men hinner inte mer än ta i första

biten innan en röst säger att han ska låta den ligga där den är. Den som pratar är en liten apa, en liten
lokförarapa närmare bestämt, och hans lok är trasigt. Lok blir ju lätt det när man krockar med en noshörning
... Men Pelle är bra på att laga saker och snart är loket fixat och hela tåget kan åka iväg. Apan vill bjuda på en
åktur som tack och Pelle vill gärna följa med, bara han är tillbaka före klockan tre. Så ger de sig ut på en tur
som inte går så fort, men som apan säger, det viktiga är ju att komma fram! I "Pelle träffar en lokförare" träffar

vi Pelle, ni vet han med ficklampan, igen! Liksom "Pelles ficklampa" är den nya boken perfekt för 2 - 5-
åringar som med obegränsad fantasi gör det mesta av en situation som för många vuxna bara skulle vara en

trist transportsträcka! Nästa bok om Pelle kommer senare under 2004 ....
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