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Vem finns? Stina Wirsén boken PDF I de populära Vemböckerna berättar Stina Wirsén som ingen annan för
barn och vuxna om existentiella frågor, livsglädje, sorg och saknad. Katten, Nallen och de andra har nu vuxit
upp och då tar en yngre generation Vemdjur vid. Här möter vi spralliga syskonparet Mjau och Pip och deras
familj. Men vilka finns i familjen? Och vem finns inte?Mjau och Pip är syskon. Det har de alltid varit. Innan
de föddes låg de i varsitt ägg och väntade på att kläckas. Det fanns ett tredje ägg som väntade också. Men det
kläcktes inte. Det var tomt. Det låg ingen liten unge i det ägget. ”Berätta igen om hur det var när vi skulle

kläckas!” ber Mjau och Pip sina föräldrar Gula katten och Duva. ”Berätta om Duna!”Och så berättar
föräldrarna om Pip och Mjau och ägget som var tomt, sånär som på en blå dunig fjäder.Med en imponerande

enkelhet tar Stina Wirsén upp viktiga ämnen för stora och små på ett suveränt sätt. Med lyhördhet och
genuint barnperspektiv hittar hon de små nyanserna som gör berättelserna till mäktiga, dramatiska äventyr

med starka känslor.Läs också Vem är stor?, Vems syskon?, Vem stör? och Vems resa?.
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