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Slagsmål Helena Bross boken PDF Helena Bross lättlästa böcker om barnen i Klass 1b tillhör numera

klassikerna inom börja-läsa-genren. Böckerna där både killar och tjejer kan känna igen sig och där varje bok i
serien har någon eller några av kompisarna i Klass 1b som huvudperson. Och ibland går det hett till i

ettagluttarnas egen favoritklass …Frank har det lite svårt med bokstäverna. På tisdagar och torsdagar går han
till Siv och tränar. Olle, som går i femman, går också dit. I dag är det fettisdag men Siv är inte där, bara Olle,
som äter på en av Sivs semlor! – Säger du något får du en stor fet smäll! väser Olle och försvinner.Frank blir
ensam kvar. Och nu tror Siv att det är han som har tagit hennes semla! Vad ska han göra?"Slagsmål" är den
sextonde, 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!" och "Småkrypsjakten".
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