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Av Bokjury-prisade Tomas Dömstedt!
Tea önskar att hon var som den nya tjejen i klassen - Fanny. Tuff, orädd och vegetarian. Fanny har dessutom
startat en grupp, som kallas Ligan. De ska rädda världen från miljöhot, även om det innebär att bryta mot
lagen.
Tea deltar i Ligans miljöaktion. Sedan går allt över styr. Plötsligt är Ligan med på nyheterna. Och killen Tea
är kär i verkar tro att hon blivit kriminell.
"Dömstedt, som är van att skriva för den här målgruppen har återigen lyckats med uppgiften.
Layouten är också medvetet utarbetad för att texten ska vara så lättläst som möjligt. Mattias Olsson har
illustrerat boken med några teckningar i gråskala som knyter an till handlingen. Miljöfrågor är ett viktigt tema
för ungdomar att fundera kring. Hur aktiv kan man vara och var går gränsen?"
BTJ-häftet nr 18, Anna-Karin Lindh
Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Med Hegas nivåer kan läsaren hitta rätt utmaning. Denna bok ligger på nivå 4.
Sparebank 1 Østlandet med på laget videre Nyheter -Vil bidra til neste steget VG-lista for Topp 20 Single uke
22, 2017. VG-lista inneholder alle plasseringer fra 1958 og frem til idag. Velkommen til Alt om fotball,
Norges beste nettside for fotballstatisikk.
Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra. Nå kan du søke
plass på PFO-Telenor Xtra for skoleåret 2017/2018. Mentor Medier hadde en omsetning på 122,3 millioner
kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner i 1. kvartal 2017. I tilsvarende periode i 2016 hadde.
Velkommen til Alt om fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller
fra over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra. Fotball live stream online. Det krever bare en
bredbåndsforbindelse å se fotballkamper fra hele verden direkte på PC-en. Og så er det i tillegg gratis - og helt.
Ukas treningstips. Nytt tema er på plass, denne gangen er det fokus på samarbeidet med linjespilleren.
Havørnparet følges tett og direkte fra reiret. Baron Blå og Baronesse Barfot er ett av nærmere 50 havørnpar
som hekker på Smøla i Møre og Romsdal.

