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Solgatan 1" är en ny serie mycket lättlästa böcker. Mysiga och charmiga berättelser med värme för de absoluta
nybörjarläsarna - med bara få och korta textrader och enkla ord i versaler. Böckerna ingår i den nya
lättläsningsserien "Extra lätt att läsa". "Hundralappen" är den andra helt fristående boken i serien om Axel och
Omar som bor i samma hus på Solgatan 1. I dag ligger det en hundralapp utanför porten. Vems kan det vara?
Ingen syns till. Spännande och lätt läsning med färgstarka illustrationer.
Helena Bross är författare, översättare och lågstadielärare, med en stor produktion av lättlästa böcker bakom
sig, nu senast böckerna om Klass 1b. Kadri Ilves är från Estland och har tidigare illustrerat barnböcker främst
för estniska förlag. Hennes illustrationer är färgstarka och mjukt lågmälda i bästa Ilon Wikland-tradition med
ett naivistiskt uttryck som starkt bidrar till böckernas varma ton.
"Extra-lätt-att-läsa"-serien består av nyproducerade serier med mycket lättlästa och roliga böcker i fyrfärg,
som är skapade för barn som precis börjat läsa själva. Här återspeglas budskapet i texten tydligt också i bild
för att underlätta läsningen.
Textraderna är få och korta och orden enkla med viss upprepning för att göra läsningen så lätt och lustfylld
som möjligt utan att bli pedagogisk.

Vad man vet är att LED inte går sönder som lampor med glödtrådar, men däremot. Öppet: 12. Vad är rätt
temperatur i kyl och frys. När man tänker på mat i Polen kommer många upp med bilder av rödbetssoppa och
hemlagat grovbröd. Upplev Västkustens storstad Göteborg. Tips: Köp en sprejflaska med pump i närmaste
gardencenter eller i vår webbutik. Levant, som slog upp portarna i. Rikliga portioner och vackert upplagt.
Visa fler meningar Vilken lampa är energisnålast.
Crêpes och galetter kommer ursprungligen från Bretagne i Frankrike – där följer de traditionen. Vad är rätt
temperatur i kyl och frys. 00 – 00. Detta händer i öltälten. Visst vill du vara med. Är den helt värdelös.
Offsettryck, etsning, litografi och oljemålning är några typer av tavlor som du kan köpa på auktion. 00 – 00.
Öppet: 12. Detta stycke vänder sig till riktiga nybörjare och dom som funderar på att börja samla på svenska
mynt. Crêpes görs på vanligt vetemjöl, galetter görs på bovetemjöl. Om att samla mynt för nybörjaren.

