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En knut till slut Helena Bross boken PDF "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".
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