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I en klass för sig: Drömmen om en alldeles egen hundvalp Helena Bross omåttligt populära serie Klass 1b
toppar ständigt försäljningslistorna. Det är lättlästa böcker där både killar och tjejer kan känna igen sig. Och i
Sveriges populäraste förstaklass ligger ett eget husdjur högst på önskelistan!Melker längtar efter en egen hund.
Han och hunden skulle vara de bästa vänner och göra en massa kul saker ihop. Som tur är känner grannen en
som har valpar till salu. Alla i familjen vill ha valpen som heter Bobo. Melker är överlycklig. Men när Bobo
väl kommer är han ganska ynklig och rädd och gör inte alls som Melker vill ... Allra bästa kompisen är den
sjuttonde, helt fristående delen i serien om barnen i Klass 1b. Läs också: Spöket i skolan, Starkast i klassen,
Hemliga kompisar, Världens finaste glasögon, Ny i klassen, Tandligan, Vilse i skogen, Vi vill ha disco, Skrik
och bajs, Ring 112!, Hjälp, vi kommer för sent!, Natt i skolan, Bli sams, Vilken vikarie!, Småkrypsjakten och
Slagsmål. "Allt är glatt och trevligt beskrivet på enkel och direkt prosa, som ledigt gestaltar de medverkandes
åsikter. Detsamma kan sägas om Christel Rönns illustrationer. De fångar ögonblicken med humor och lyhörd
pregnans. En positiv och fin hundberättelse för den som just lärt sig läsa." Staffan Engstrand, btj-häftet
"Helena Bross böcker hör till de moderna klassikerna inom området. Med sina två bokserier Klass 1 B och
Solgatan 1 ger hon liv åt vänskapens skiftningar och vardagens trivialiteter. Berättelserna präglas av humor
och övertygande psykologi." Kristin Hallberg, SvD "Det geniala med böckerna är /.../ en central tanke eller
känsla som är lätt att känna igen och identifiera sig med." Annika Nasiell(chefredaktör för Barnens Bokklubb)
i Vi Föräldrar Junior Illustratör:Christel Rönns

Greta Kråknäs från Kottby lågstadieskola berättar om Allra bästa kompisen av Helena Bross. Han heter Rex
och är jättestor och jättesnäll. MENY;. Läs också: Spöket i skolan, Starkast i klassen,. Men just bara för
henne ville jag visa,. Kristina Påhlsson och Sliman Dadi håller med om att det är skillnad på potatis och
potatis.
Köp boken Allra bästa kompisen hos oss. uk: Helena Bross, Christel Rönns, Helene Ågren, Sandra
Bergström: Books Jag gör det isf bara för hens eget bästa. Skickas inom 1-3 vardagar. Bästa kompisen.
Klass 1 b. inbunden, 2013. Stefan Nilsson är en välkänd trendexpert på Trendgruppen och delar nu med sig
av sina allra bästa knep. nu Hem Testa Storytel. se. Citron är den bästa kompisen, grillad citron. LIBRIS
titelinformation: Allra bästa kompisen / Helena Bross ; Christel Rönns Compra Allra bästa kompisen: 13.
2013, Inbunden.

