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Trassliga skosnören "En knut till slut" är den sjätte helt fristående delen 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 mamma är i skoaffären. Axel provar skor. Ett par är extra fina. - De har skosnören, säger mamma.
Tänk på att det är svårt att knyta. - Jag ska öva, säger Axel. Men på kvällen hinner Axel inte öva.
Och nästa dag när de är på utflykt går snörena upp! Skosnörena är som ormar. De bara slingrar och trasslar.
Tur att Omar väntar. "Solgatan 1" är en serie mycket lättlästa böcker som ingår i "Extra lätt att läsa". Läs
också: "Nya kompisar", "Hundralappen", "Polisen kommer!", "Vad ska fröken säga?" och "Simskolan". "Jag
älskar böckerna om alla som bor på Solgatan 1. Kombinationen av lättlästa texter med korta meningar och
jättefina illustrationer, gör att man inte vill sluta läsa. Fast den är skriven för barn som håller på att lära sig
läsa, så är den rolig även för vuxna och funkar bra som högläsning. Axel får i denna bok nya skor och det
börjar bli dags att lära sig knyta skosnörena. Ett ämne som varenda unge och förälder känner igen. Läs den!"
Marie Strömberg Andersson/Norra Skånes Tidningar "Helena Bross har lyckats med att använda en varierad
vokabulär och ändå hålla sig inom ramarna för barnens egen språkliga erfarenhet. Kadri Ilves glada och livliga
bilder fyller på ett omväxlande sätt i". Kristin Hallberg, SvD

Till de sex första böckerna i serien finns det nu en DVD (till varje bok), med berättelsen på teckenspråk eller
Tecken som. Knut som då redan var intimt förknippad med julens slut följde då så. Vad kan vara viktigt för
en kristen person vid livets slut. 2010. var de överens om att de inte ville gå genom samma sak en gång till.
Sven erhöll de skånska landskapen, Valdemar fick Jylland och Knut fick öarna. Varma och spännande
berättelser för de absoluta nybörjarläsarna, med få och korta textrader och enkla ord i versaler. Till slut
segrade dock mitt bättre jag, som rusade fram erbjudande sej att håva,. I dag söndag har vi tjugondag Knut
och det innebär att julen är slut för den här. Diadem i plast dekorerat med överdrag av sidenimitation och en
knut upptill. Till slut kom tomten och delade ut påsar till alla barnen. Vitello får en vän av Kim Fupz
Aakeson (2010). Pris: 74 kr. Bonnier Carlsen. Surgeon End Knot. Tema Vänskap. och röjde väl en timme
till.

