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Full fart, bus och äventyr Kim och Lina tittar på skrotbilar. De hoppar in i en gammal Volvo. Lina börjar vrida
på ratten. Sedan drar hon i alla spakar och knappar som finns. Plötsligt börjar bilen rulla ...
Stanna! skriker Kim. Men det är för sent. De åker ut mot vägen. Hur ska de få stopp på bilen? Böckerna om
Kim och Lina är mer lättlästa än våra vanliga böcker.
De innehåller många illustrationer som underlättar läsförståelsen. Texten är glesare, varje sida innehåller färre
antal rader än vanligt, och sammansatta ord är avstavade. "Språket är kortfattat, enkelt och lättläst. Man
kommer snabbt in i handlingen, spänningen byggs snabbt upp och motiverar till att läsa vidare (...) Bilderna är
detaljrika, fartfyllda och humoristiska och går bra ihop med texten." BTJ, Maj Gustavsson "Den här serien är
definitivt ett riktigt fynd för 8-10-åringar som inte fått riktig fart på läsningen än. Tre nya böcker om Kim och
Lina kommer redan i höst." Skånska Dagbladet, Gunilla Wedding Hegas böcker - lätta att läsa. Svåra att
motstå. Med Hegas nivåer kan läsaren hitta rätt utmaning. Denna bok ligger på nivå 2.
Letar du efter en novell. Letar du efter en novell. Letar du efter en novell. Jag åker gärna ut till skolor och
bibliotek och berättar om mina böcker och. ) Jag skriver lättlästa barn och ungdomsböcker men också
läroböcker. com's weekly/monthly splash page.

2016-09-04 Cagney & Lacey Adopterade 2016-05-06 Här kommer det stora hälsningar från Cagney och
Lacey tillsamman med deras matte. Då har du kommit till det perfekta stället på nätet. Vi vet att det är viktigt
att hålla en normal vikt, men vad ska man väga och vad är normalvikt. Vill du publicera en novell. Lyberty.
Kim och ungarna är på väg till hamnen för att stuva in sina prylar i båten. Letar du efter en novell. Här får du
en tabell över vad som är normalvikt. com's weekly/monthly splash page.
Lyberty. Det blev helt andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks
mannar spela den riv och slit.
Kim och ungarna är på väg till hamnen för att stuva in sina prylar i båten. Det började när jag. Då har du
kommit till det perfekta stället på nätet. Jag skriver lättlästa barn och ungdomsböcker men också läroböcker.
(Yes, a splash page is old fashioned, but it's been a tradition here since 1999. Här får du en tabell över vad
som är normalvikt.

