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En liten lektion i att vara bästis

Succén med Klass 1b fortsätter! 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.
Siri och Lova är bästisar. De sitter alltid bredvid varandra i skolan.
Idag har Siri ett nytt sudd med sig. Ett med en fjäril på. Det är hennes finaste.

– Får jag låna ditt sudd? frågar Lova.
Lova suddar jättemycket. Oj, suddet gick sönder!

Siri blir jätteledsen. Och arg!
På rasten vill Lova leka med Siri, men Siri springer bara undan.
Är de inte bästisar längre?
Det är inte kul att vara osams!
"Bli sams" är den trettonde, 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!", "Hjälp, vi kommer för sent!" "Natt i skolan" och "
Vilken vikarie!".

"En fin bok om vänskap."
Maria Redström Norrman, Varbergs Posten
"Det här är en varm liten berättelse om vänskap och hur skör och på samma gång stark den kan vara. För visst
gör det ont i hjärtat när man tappar bort en vän.
Men det känns så mycket bättre om man vågar räcka ut en hand."
Anna Lundholm, Karlshamns Allehanda
"En rörande fin bok om att bli sams"
Dagbladet Sundsvall
"Helena Bross, vars böcker kan sägas höra till de moderna klassikerna inom området. Med sina två bokserier
Klass 1 B och Solgatan 1 ger hon liv åt vänskapens skiftningar och vardagens trivialiteter. Berättelserna
präglas av humor och övertygande psykologi."
Kristin Hallberg skriver om börja läsa-böcker, SvD
"Texten är enkel och lättläst. Här finns inga pekpinnar /…/ utan läsaren får själv dra sina slutsatser". Eva
Töllner, Jönköpings-Posten
"Det geniala med böckerna är att författare och illustratör är samspelta och att varje 'scen' i böckerna fångar en
central tanke eller känsla som är lätt att känna igen och identifiera sig med."
Annika Nasiell(chefredaktör för Barnens Bokklubb) i Vi Föräldrar Junior

synonym til bli sams. Antall funnet 7. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 4: enes: 2: 1: 9: akkordere: 2: 2: 7:
bli enig: 2: 2: 8: bli enige: 2: 2: 8: bli samde. (VG Nett) Hunden Sam, som nok en gang ble kåret til verdens
styggeste, er eierens drømmehund og kan bli filmstjerne. Bli SAM Bedrift. Vi sender ikke spam. Takk - du
hører fra oss! SAM LEKELAND P. Brannmann Sams julaften. Programinformasjon; Åpne et. Nå skal du få
bli kjent med brannmann Sam og vennene hans som bor i en liten by i Storbritannia. Brannmann Sams
Favoritter DVD - Norsk omslag Tips en venn Anmeldelser (1). BADEDAG FOR RUSKEN: Rusken er utvalgt
til å bli brannstasjonens nye maskot. Bli medlem; Sidemeny: Forside; Norsk film; Hollywood; Trailere; Kino;
TV; Filmquiz; Omtaler; Diskusjon; Topp 250; Om oss; Podcast Sams, fransk film fra 1974 Drama. Sams i
Oslo, anmeldelser skrevet av ekte mennesker. Yelp er en gøy og enkel måte å finne, anbefale og prate om hva
som er bra og mindre bra i og rundt Oslo. Brannmann Sams Favoritter (DVD) Del. Rusken er utvalgt til å bli

brannstasjonens nye maskot, men da må han først ta et bad! Kommentarer med personangrep vil ikke bli
publisert.
Omg ja!!!

