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Första snön har kommit. Så fort skolklockan ringer ut rusar David och Andreas iväg för att leka i snön. Det har
redan hunnit bli snövallar längs vägen, perfekta att bygga grottor i. De gräver så djupt att de inte märker när
plogbilen kommer, och plötsligt har det hänt som inte fick hända. De har blivit insnöade! I tre timmar ligger
de fastklämda under snön innan en kompis kommer förbi snöhögen och ser en vante sticka upp ur snön, och
det är en hand i den! När man slutligen lyckats gräva fram pojkarna är de rejält nedkylda, men de är vid liv.
Ingenting blir nu som det varit förut. Känslan av att inte kunna röra sig, inte få luft och inte kunna höras
kommer över pojkarna länge efteråt. Snögrottan är en stark och gripande berättelse som bygger på en verklig
händelse som Christoffer Asklöf och Joel Prisell var med om. Pojkarna har berättat och Laura Trenter har
utgått från deras berättelse när hon skrivit.
Om boken "Snögrottan är den första boken som jag har läst av Laura Trenter. Det är en bra bok och barn
borde läsa den och den lär oss något viktigt. Jag har läst den många gånger och jag kan inte tröttna på den men
det som gör den till en 5 i betyg är nog för den är lagom lång och har perfekt storlek på texten, den är en
jättebra barnbok." Blåbär, Bokrecension.se "Snögrottan är väldigt spännande rolig och bra. Jag som ungdom
bara 14 år tkr själv att boken är värd att läsa. Två små pojkar som vill ha kul så händer mardrömmen.
Dom har vissa onda tankar om deras klasskamrat Jonas, dom tror han knarkar och att det var han som
skottade snö över dom. Den kalla känslan ont i bröstet, all rädsla efter. Det är inte slut än." Datordator,
Boksidan.net

De riskerar att skadas eller dö av den långvariga kyla som varit. Text 1. Text 1. Skärmvisning och utskrift
Lyssna i din webbläsare Lyssna i Inläsningstjänsts app Just nu är läget akut för hemlösa i Sverige.
Skärmvisning och utskrift Lyssna i din webbläsare Lyssna i Inläsningstjänsts app Just nu är läget akut för
hemlösa i Sverige. Skärmvisning och utskrift Lyssna i din webbläsare Lyssna i Inläsningstjänsts app Just nu
är läget akut för hemlösa i Sverige. Så här kan du hjälpa dem. Så här kan du hjälpa dem. Åtminstone sett till
bana och omgivningar. Logi med halvpension; Fjällvistet; Frukostlyx; Sköna söndag; Sköna Helg; Spa för en
dag/kväll; Fågeljakt med hund Så var då den sista tävlingen gjord, det blev inte bara den sista utan även den
absolut finaste. Tjejhelg 6-8/10; Logi med frukost; Vardagslyx. Åtminstone sett till bana och omgivningar.
Logi med halvpension; Fjällvistet; Frukostlyx; Sköna söndag; Sköna Helg; Spa för en dag/kväll; Fågeljakt
med hund Så var då den sista tävlingen gjord, det blev inte bara den sista utan även den absolut finaste. Text
1.
Förvandlingen, ur Oförklarligt, Stjärnsvenska Text Inger Strömsten Förlag Liber. Tjejhelg 6-8/10; Logi med
frukost; Vardagslyx. Åtminstone sett till bana och omgivningar. De riskerar att skadas eller dö av den
långvariga kyla som varit. Så här kan du hjälpa dem. Text 1. Åtminstone sett till bana och omgivningar.
Tjejhelg 6-8/10; Logi med frukost; Vardagslyx. Förvandlingen, ur Oförklarligt, Stjärnsvenska Text Inger
Strömsten Förlag Liber.

