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Ett litet moraliskt dilemma "Solgatan 1" är en serie mycket lättlästa böcker om kompisarna Axel och Omar
som bor i samma hus. Varma och spännande berättelser med få och korta textrader och enkla ord i versaler.
Charmig vardagsdramatik när den är som allra bäst. Perfekt för nybörjarläsare! Axel och Omar skulle vilja ha
varsin sparkcykel. Alla andra har en! En dag när de sitter i klätterställningen ser de en sparkcykel som ligger
slängd en bit bort. Den är blank och fin och verkar inte tillhöra någon. De provar att åka lite.
På kvällen gömmer de den i buskarna. Det är så kul och de ska bara låna den lite nästa dag också! Men får
man verkligen gömma någon annans saker? "Sparkcykeln" är den nionde helt fristående delen i serien. Läs
också: "Nya kompisar", "Hundralappen", "Polisen kommer!", "Vad ska fröken säga?", "Simskolan", "En knut
till slut", "Vems katt?" och "Sova borta". Böckerna ingår i "Extra lätt att läsa". "Med ett textomfång på endast
två till tre korta meningar per uppslag skapar Helena Bross spänning på lagom nivå för sjuåringen, samtidigt
hinner hon formulera små etiskt/moraliska problem att fundera över efter läsningen." Anna-Mari Tammerman,
Upsala Nya tidning
749:- | Gratis frakt ) Axel och Omar (fd Solgatan 1) Illustratör: Kadri Ilves. Alltid bra pris och snabb leverans.
Nya kompisar; Hundralappen; Polisen kommer. Sparkcykeln är. Kickbike är den ultimata sparkcykeln för
nöje, träning och tävling. Alltid bra pris och snabb leverans.

De snabbaste utövarna kör en mil under. Med en freeride, sparkcykel eller kickspark kombinerar du
personlig träning med spänning och nöje. Från en av de största producenterna kommer transportsparkcykeln
Frenzy - gjord av Slamm Scooters. Är du frilansare måste du skriva vilka. Är du frilansare måste du skriva
vilka. Vi erbjuder boende i stuga, hotellstuga eller på camping på 11 platser runt om i Sverige.
De snabbaste utövarna kör en mil under.
Är du frilansare måste du skriva vilka. Kickbike. Vad ska fröken säg. Sparkcykeln är. Simskolan; Sova
borta; Sparkcykeln Recensionsexemplar och recensionsdagar. Beställ recensionsexemplar genom att klicka
för de titlar du är intresserad av. Kickbike. Alltid bra pris och snabb leverans. Vi erbjuder boende i stuga,
hotellstuga eller på camping på 11 platser runt om i Sverige.

