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oo isticmaal saabuun badan. Dhaq Pelle Svanslös gacmahaaga

Qaad heestayda marka 
aad gacmaha iska 

dhaqayso. Waxa ay isku 
laxan yihiin heesta 

tidhaa “Iftiin xiddigtii 
yaraydeey”.

Si fiican u xog dusha iyo gudaha

Sidoo kale faraha dhexdooda.

Cidiyaha, suulka, ka dib 
biyo iskaga nadiifi saabuunta.

Hadda gacmihii waa nadiif mar kale.
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Halkan waxa aad ka akhrisan kartaa 
wax badan oo ku saabsan cudurro, 

fayras iyo in gacmaha la dhaqo:
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Stoppa smittanVirus och
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Pelles tvätta
händerna-sång

Sjukdom
ar, virus och att tvätta händern

a

Faktagranskning av Ylva Solders, 
leg. barnsjuksköterska

Vad händer i kroppen när du blir sjuk? Varför 
är det så viktigt att tvätta händerna? Och hur ska man 
göra för att hålla sig frisk och må bra? I den här boken 
lär Pelle Svanslös och hans vänner ut kunskaper om:

Att må bra

Efter Gösta Knutssons berättelser om Pelle Svanslös

www.bonniercarlsen.se

9 789179 753733

ISBN 978-91-7975-373-3
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