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Spela kula Helena Bross boken PDF Spela kula är den tjugoförsta fristående boken i Helena Bross populära
serie för nybörjarläsare om kompisarna i "Klass 1b". I förstaklassarnas egen favoritserie kan både killar och
tjejer känna igen sig. Och den här gången gäller det för alla i klass 1b att hålla ihop … Det har börjat en ny
kille i skolan. Han heter Roy och går i femman. Han bestämmer att ettorna inte ska få spela bandy med de

stora på rasten. Tråkigt, tycker Melker och Maja.Nästa dag kommer Roy och vill vara med när klass 1b spelar
kula. Han får låna några kulor av Vicke. Sedan vinner Roy en massa kulor. Hans kulpåse blir bara större och
större. Roy spelar inte schyst! Elin blir arg. Men så får hon en idé och snart är hela klassen med på noterna …

Läs fler böcker om "Klass 1b": 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!, Småkrypsjakten, Slagsmål, Allra bästa kompisen,
Inbrott i skolan, Hej, hello! och Fira med fest.

 

Spela kula är den tjugoförsta fristående boken i Helena Bross
populära serie för nybörjarläsare om kompisarna i "Klass 1b". I
förstaklassarnas egen favoritserie kan både killar och tjejer känna
igen sig. Och den här gången gäller det för alla i klass 1b att hålla
ihop … Det har börjat en ny kille i skolan. Han heter Roy och går i
femman. Han bestämmer att ettorna inte ska få spela bandy med de
stora på rasten. Tråkigt, tycker Melker och Maja.Nästa dag kommer
Roy och vill vara med när klass 1b spelar kula. Han får låna några
kulor av Vicke. Sedan vinner Roy en massa kulor. Hans kulpåse blir
bara större och större. Roy spelar inte schyst! Elin blir arg. Men så
får hon en idé och snart är hela klassen med på noterna … Läs fler
böcker om "Klass 1b": 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!, Småkrypsjakten,
Slagsmål, Allra bästa kompisen, Inbrott i skolan, Hej, hello! och Fira

med fest.
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