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Treo, Enis och en till Maria Nilsson Thore boken PDF Maria Nilsson Thore är tillbaka med ännu en

oemotståndlig bilderbok. Möt Treo och Enis, två zebror som lever i en hopplöst långrandig tillvaro tills en
dag då ett missförstånd ställer allt på ända. Det ena knasiga upptåget avlöser det andra och snart står det

klart att livet aldrig mer blir sig likt för Treo och Enis ... och en till.  I zebrorna Treo och Enis radhusområde
ser allt likadant ut. Alla har likadana hus och lika prydliga gräsmattor. Och hemma hos Treo och Enis avlöser
den ena vardagssysslan den andra. Dag ut och dag in.Men Treo drömmer allt oftare om att göra något kul och
annorlunda. Och den drömmen går i uppfyllelse en dag när Enis plötsligt är full av upptåg och galna idéer.
Det är inte alls likt Enis, och när upptågen går lite väl långt börjar Treo ana oråd ...  Treo, Enis och en till är
en underbar bilderbok full av humor och dråpliga situationer. Men den väcker också funderingar kring hur vi

kan vara olika fastän vi ser väldigt lika ut, och att alla har rätt att vara helt unika.Sagt om Petras
prick:"Pricksäkert om starka känslor. /.../ Det är inte förvånande att Maria Nilsson Thore är

Augustprisnominerad. Frågan är väl snarare varför det har dröjt så länge." Åsa Warnqvist, Svenska
DagbladetSagt om Bus & Frö på varsin ö:"Det är en fantastisk bildvärld som förmedlar både handling och

stämning i ett fint samspel med den sparsmakade texten." Sanne Näsling, Dagens Nyheter
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