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Alle forteller ham at det er på tide å komme videre, legge det tunge bak seg. Men for Beck er ikke det mulig.
Og slettes ikke nå, etter at en melding dukket opp på PC-en hans, med en beskjed som bare har betydning for
ham og hans døde kone.
Plutselig er Beck fylt av tanken på det umulige - at et eller annet sted der ute, på en eller annen måte, er
Elizabeth i live.
Beck er blitt advart, ikke et ord til noen.
Han holder munn, og kaster seg hodekulls ut i letingen etter skyggefiguren med de håpefulle meldingene, helt
uten tanke på at mektige og innflytelsesrike krefter står i kulissene og følger med i alt han foretar seg. Krefter
som ikke skyr noe for å verne om sin mørke og dystre hemmelighet som skal ligge død og begravet - for evig
og alltid!
Hemmeligheten Elizabeth tok med seg.

Finn ord Skriv inn de bokstavene du vet av ordet, bruk * der du ikke vet. F eks ***ep*s vil lete etter alle ord
som har 7 bokstaver, begynner med 3 vilkårlige, har e. Ei rimordbok er et oppslagsverk hvor man kan finne
ord som rimer på hverandre. Skal du for eksempel skrive en sang, dikt, limerick eller kanskje en rap, kan
denne. TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner
Leselenker Språklenker Årsplan 5. trinn Årsplan 6.
trinn. Heftene. I "Lesing etter bokstavinnlæringen" skal elevene lese tekster med bokstaver som er innlært.
Heftet bygger på den syntetiske lesemetode hvor elevene.
Her finner du ulike oppgaver til kapitlene i språkboka, og under Gule sider kan du øve mer på grammatikk.
DOKUMENTER TIL NEDLASTING Egenvurderingsskjema : 1: 2: 3: 4 Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk
Følgende fembokstavsord er nå tillatt i Scrabble, Wordfeud og Ordspill: ABAKI ABASI ABAYA ABBED
ABBOR ABERA ABERE ABILD ABORT ABRIN ABROT ABULI ACREN ACRES ACTUS. Ord for alt
7B. Du finner her: kontrollspørsmål til kapitlene; grammatiske oppgaver til Gule sider Visdomsord om livet
og kloke ord om livet gir inspirasjon til forskjellige faser av livet. I menyen til venstre ser du flere
underkategorier til visdomsord om livet.

