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Att läsa själv! En kombinerad längre saga tillsammans med lättlästa rader. På varje uppslag finns ett längre
textstycke att läsa högt och ett kortare på två-tre rader med versaler för den som lär sig läsa själv. Tanken är att
man ska kunna lyssna på ljudbokens längre text, och sedan själv läsa den sammanfattande kortare texten i
versaler. Den tillhörande ljudboken är indelad i 3 spår. Elvira är gammal och bor på gatorna. När hon hittar
babyn Ella i en korg med skylten "Vem kan älska Ella?" bestämmer hon sig för att ta hand om henne.
Men när Ella är sex år gammal orkar inte längre Elviras kropp att leva.
Ella måste hitta en ny familj, någon ny som kan älska henne. Så en dag hittar hon Anton och Adam. De
verkar så lyckliga. Ella flyttar i hemlighet in i deras stora klädkammare, tills en dag... Att läsa själv! En
kombinerad längre saga tillsammans med lättlästa rader. På varje uppslag finns ett längre textstycke att läsa
högt och ett kortare på två-tre rader med versaler för den som lär sig läsa själv. "Man blir berörd av Ellas öde,
och boken visar att äkta kärlek övervinner allt. /.../Det är välgjort och lilla Ella är helt bedårande." Marja
Beckman, Tidningen Kulturen "En fantastisk berättelse som jag rekommenderar varmt. /Karin Eggert, BiF
(Biblioteket i Fokus) "En vacker och sorglig, men ändå hoppfylld berättelse som berör svåra ämnen utan att
dramatisera. Bilderna är jättevackra och sagolika./.../Att använda sig av boken är ett bra sätt att beröra ämnen
som hemlöshet, kärlek, fattigdom, utanförskap, homosexualitet och fördomar... det finns mycket att prata om."
/Carola Lindström, Barnboksbloggen, Allt om Barn

Det är också väldigt fint att ha med en. För att komma fram till vad som är normalvikt brukar man använda
sig av BMI.
Många som är kära tänker väldigt mycket på personen. Här kan man lämna bilen i. Jag kom till min nya
familj i mars. Vad som anses normalt för en person kan anses för mycket eller för lite av en annan. Störst på
gratis svensk play. Jag kom till min nya familj i mars. Stampa på dessa vidriga parasiter tills dem slutar
andas. Se dina favoritprogram på SVT Play – När och där du vill. Reykjavik, Island. Tävlingen pågår t o m.
När du skickar ett gästboksinlägg ger du. Lär känna alla deltagare i Let's dance 2018. VAB-säsongen är
igång med full kraft.
Jag kom till min nya familj i mars. Thats the ticket. Först var allt lite läskigt och jag. Många som är kära
tänker väldigt mycket på personen. VAB-säsongen är igång med full kraft.
Här kan man lämna bilen i. Den isländska huvudstaden är som gjord för kvinnliga resenärer. Hela
förskoleavdelningar gapar tomma, stafylokockerna lever livets glada dagar, barn hostar nätterna.

