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Starkast i klassen Helena Bross boken PDF "Edvin letar i ryggsäcken efter sitt äpple. Han provar det lilla
facket där nere, men det är tomt. Då tittar han i sidofacket. Det är också tomt. Han öppnar det stora facket.

Det är alldeles svar där nere. Edvin kan inte se något äpple. Han letar och letar ... "I dag börjar skolan och alla
har sina ryggsäckar med sig. Edvins mamma och pappa hann inte köpa någon ny till Edvin, så han får ta en
som pappa fått från sitt jobb. Den är rymlig och rejäl med många fack. Ingen har en så stor ryggsäck som
Edvin! Ibland kan det till och med vara svårt att se vad som finns i den, för att den är så stor. Men man får

plats med mycket, bara man orkar bära allt ...”Klass 1b” är en nyproducerad serie lättlästa böcker som ingår i
Lätt att Läsa. Här får vi möta en skolklass i en serie fristående böcker, där varje bok har något eller några av

barnen i klassen som huvudpersoner. "Starkast i klassen" är en vardagsnära, varm bok med hög
igenkänningsfaktor i lågstadiemiljö. En perfekt bok för alla killar och tjejer som precis har börjat läsa själva.
Boken är roligt och färgstarkt illustrerad av Christel Rönns med fartfyllda, söt-tuffa bilder. Helena Bross är

författare, översättare och lågstadielärare, med en stor produktion av lättlästa böcker för nybörjarläsare bakom
sig. Tidigare utgiven under titeln "En rejäl ryggsäck".

 

"Edvin letar i ryggsäcken efter sitt äpple. Han provar det lilla facket
där nere, men det är tomt. Då tittar han i sidofacket. Det är också
tomt. Han öppnar det stora facket. Det är alldeles svar där nere.
Edvin kan inte se något äpple. Han letar och letar ... "I dag börjar
skolan och alla har sina ryggsäckar med sig. Edvins mamma och

pappa hann inte köpa någon ny till Edvin, så han får ta en som pappa
fått från sitt jobb. Den är rymlig och rejäl med många fack. Ingen har
en så stor ryggsäck som Edvin! Ibland kan det till och med vara svårt
att se vad som finns i den, för att den är så stor. Men man får plats

med mycket, bara man orkar bära allt ...”Klass 1b” är en
nyproducerad serie lättlästa böcker som ingår i Lätt att Läsa. Här får
vi möta en skolklass i en serie fristående böcker, där varje bok har
något eller några av barnen i klassen som huvudpersoner. "Starkast i



klassen" är en vardagsnära, varm bok med hög igenkänningsfaktor i
lågstadiemiljö. En perfekt bok för alla killar och tjejer som precis har

börjat läsa själva. Boken är roligt och färgstarkt illustrerad av
Christel Rönns med fartfyllda, söt-tuffa bilder. Helena Bross är

författare, översättare och lågstadielärare, med en stor produktion av
lättlästa böcker för nybörjarläsare bakom sig. Tidigare utgiven under

titeln "En rejäl ryggsäck".
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