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Lära sig klockan går som tåget med Sveriges populäraste etta

Klass 1b är ettagluttarnas egen favoritserie. Lättlästa böcker 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.
– Melker du behöver öva lite mer på klockan i helgen, säger fröken. Men Melker ska ju till farfar och leka med
hans tågbana!
– Ingen fara, säger farfar, det fixar vi. Du får sköta tidtabellen.
Och på måndagen har Melker faktiskt lärt sig klockan. Han visar Frank. De skruvar på visarna, fram och
tillbaka, och Melker berättar. De skruvar så mycket att de till slut inte vet hur mycket klockan är på riktigt!

"Hjälp, vi kommer för sent!" är den tolvfte 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!" och "Natt i skolan".

"Helena Bross är en av mina favoriter i genren och /.../ hon gör mig inte besviken. Hon har en sällsam förmåga
att med få enkla ord beskriva en händelse, förmedla en stämning."
Brita Lodén, Btj-häftet
"Här finns lagom spänning, positiv grundton och hyggliga vuxna."
Elisabeth Nilsson, Btj-häftet

Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går
kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning. Tomten är alltid väldigt upptagen runt jul och då är det inte
alltid så lätt för tomtemor att få det hon vill ha på kvällarna. Nu tar hon därför hjälp av. IKKE BESTILL
HERIFRA!!!! DETTE ER BARE LURERI! Har prøvd å si opp nå i tre måneder, men pakkene bare kommer i
posten, med faktura.
De bekreftet min oppsigelse i. Electrolux EC2331AOW er en fryseboks med smart plassoptimalisering og
lavt energiforbruk. Et godt valg for husholdninger som har behov for utvidet fryseplass.

