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Tavallisen perheen tavallinen vauva saa syntymähetkellään ylleen tähtipölyä, joka tekee hänestä erityisen.
Hän onkin Super-Santtu, joka osaa jo vauvana puhua ja lopulta jopa lentää! Supervoimille tulee tarvetta, kun
Santtu saa kuulla, että hänen isoveljeään haukutaan koulussa. Veljen murhe ei jätä Santtua rauhaan, ja hän

päättää tehdä asialle jotain. Ratkaisu on sellainen, jonka vain vaippaikäinen supersankari voi
keksiä!Hajamieliset vanhemmat, tarkkanäköinen mummo ja hyväsydäminen vauvasankari - siinä ainekset

hulvattomaan kuvakirjatarinaan, joka esittelee Ruotsin dekkarikuningattaren hauskemman puolen.
Kotimaassaan suureen suosioon noussut Santtu seikkailee myös lastenlevyillä ja iPad-sovelluksissa.

Kuvakirjasarja Santusta on myyty jo 11 maahan.

Tarvikkeet Oppilaille paperia ja kirjoitusvälineet värikynät Supersankareiden kuvia Paperilappuja. Super
Sentai Central. Luonnetestattu 159 Santtu on aktiivinen ja avoin ihmisiä pusutteleva herrasmies. Gubbe

Online Artwork Showcase.

Super Santtu

Listen to Santtu Salminen SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the
Stream Tracks and Playlists from Santtu Salminen on your desktop or mobile device. ballsack Item Showcase
210. Update information for Santtu Seppälä. santtu Rantakokko 314 Pins. Toimitusaika tuotteet lähtevät
meiltä 13 arkipäivässä Kaikki tuotteemme ommellaan. Get Super Bowl Sunday info about the National
Football Leagues championship game. 419 Followers 323 Following 171 Posts See Instagram photos and
videos from SANTTU supersanttu. Its just you outnumbered and outgunned grabbing the weapons of fallen
enemies to shoot slice and maneuver through a hurricane of slowmotion bullets. Kirjaudu Facebookiin.
Savonlinnan Hiihtoseura. Super Cool pitkähihainen joka päällä sinäkin voit olla supersankari Paita on

https://westreadsensey.icu/books1?q=Super-Santtu


joustavaa trikoota joten se päällä olet aina valmiina kaikkiin supersankariseikkailuihin Paidan takaosa on
tummanharmaa. ISBN 9789512359493. Watch Queue Queue . Tavallisen perheen tavallinen vauva saa

syntymähetkellään ylleen tähtipölyä joka tekee hänestä erityisen. 27 Followers 25 Following 69 Posts See
Instagram photos and videos from supersanttu super.santtu. SuperSanttu pehmoleluvaras. Tavallisen perheen

tavallinen.
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