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Beskrivning
Författare: Elin Lindell.
Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt.
Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir
utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa och får en ny kompis. Exakt allt det där
hände Jördis en torsdag i maj.
Böckerna om Jördis är kapitelböcker med massor av humor och värme, en hel del spänning
och lagom mycket allvar. Trots att Jördis alltid menar väl har hon en förmåga att trassla in sig i
lögner, missförstånd och pinsamheter. Böckerna är illustrerade i fyrfärg.
Tidigare i serien om Jördis:
Borttappat: katt, kompis, kalsong (2014)
Efterlysta: Harry Hansson och jag (2014)
Hemligt: Jördis hjärta Harry (2015)
"Jördis är skitrolig, och jag gillar hennes helt vanliga men ändå på sitt sätt ovanliga liv med
kompisar, skola och familj i fokus."
Johanna Lindbäck, Västerbottens-Kuriren
"För att travestera boktitlarna, så är Elin Lindell: Lätt, smart och rolig."
Lotta Olsson, Dagens Nyheter
"Jördis är en rolig unge som jag gärna skulle vilja träffa!"
Boktjuven
"Väldigt rolig"
Magnus Utvik, Gomorron Sverige

Annan Information
Upphittat: Tiger och silverfisk: Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar
och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång.
Man råkar förgifta rektorn, blir utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa och .
Till Gabriela Stjärnas klass kommer William. Det är något konstigt med William. Det visar sig
att historierna som han berättar inte stämmer. När Gabriela en dag ser hur polisen hämtar
William, bestämmer hon sig för att ta reda på sanningen om honom. Antal reservationer: 0.
Var finns titeln? Logga in för att reservera titeln.
26 aug 2016 . Där finns en massa boktips förstås, men också pyssel, tävlingar,
författarintervjuer och annat skoj. Besök också tidningen KP:s webbplats: www.kpwebben.se.
Håll utkik efter de här nya böckerna: ”Upphittat: Tiger och silverfisk” av Elin Lindell. Del fyra
i serien om Jördis och Harry, två bästa kompisar – eller?
Upphittat: Tiger Och Silverfisk PDF Sida 2 – Lekarkivet.
Bokstöd · Plastkasse · CD Klassisk musik · Out of Print Clothing · Adventskalendrar · Audio
· Barn och ungdomslitteratur · Barnböcker · Barn 6-9 år · Barn 9-12 år · Barn 12-15 år · Barn
bilderböcker · Barn börja läsa · Barn fakta · Barn Hästar · Barn ljudböcker · Barn pekböcker ·
Barn pocket · Barn En bok för alla · Barn Spel och.
Lindell, Elin; Upphittat: tiger och silverfisk [Elektronisk resurs] : Elin Lindell; 2016;
Multimedium(Talbok med text)Barn/ungdom. 1 bibliotek. 2. Omslag. Lindell, Elin, 1981-,
journalist (författare); Upphittat: tiger och silverfisk / Elin Lindell; 2016; BokBarn/ungdom. 76
bibliotek. 3. Omslag. Lindell, Elin (författare); Upphittat: Tiger.
Upphittat: tiger och silverfisk (2016). Omslagsbild för Upphittat: tiger och silverfisk. Av:
Lindell, Elin. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Upphittat: tiger och silverfisk. Bok
(1 st) Bok (1 st), Upphittat: tiger och silverfisk. Markera:.
Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt.
Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir
utskälld av tre nakna tanter, ljuger för sin pappa och får en ny kompis. Exakt allt det där hände
Jördis en torsdag i maj. Som ni märker.
"Upphittat: Tiger och silverfisk" är den fjärde boken i serien (som dock fungerar fint att läsa
som fristående böcker). Träffsäkert och med mycket humor beskrivs Jördis tillvaro på
lågstadiet. Stor fniss- och skrattvarning utfärdas! . Passar finfint från ca 7 år, antingen att läsa
själv eller som högläsning beroende på hur långt man.
Tilda och hennes bästis Thea har varsin kanin. Nu har kaninerna förökat sig så mycket att
deras föräldrar kräver att de ska hitta ägare till ungarna. En bok om att bo på landet, älska djur,
ha en bästis som börjat hänga med poppisgänget och en storasyster som bestämmer allt. Logga

in för att reservera titeln.
Siri reser inte till Japan /, Kajsa Gordan .. Siris pappa har alltid struntat i sin dotter. Men
plötsligt vill han att hon ska komma till honom i Japan. Först tänker Siri att det kan han
glömma. Men kanske måste man våga ibland?. #kapitelbok. Upphittat: tiger och silverfisk /
Elin Lindell . #kapitelbok · Tiger.
Brennan, Detektiven Axel Anka, -, 4. Hage, Rädda katterna, -, 4. Hagmar, Flickan som ville bli
fakir, -, 3, -. King-Smith, Vattenhästen, -, 3, -. Lindell, Upphittat: Tiger och Silverfisk, -, 3, -.
Lärn, Ludde tar Gothia Cup, -, 4. McCall Smith, Akimbo och krokodilmannen, -, 4. Salmson,
Fly Sol, fly! -, 3, -. Stevensen, Knidnappad, -, 4, -.
Arken är en specialbokhandel inom teologi, religion och kristen tro, men har även ett brett
sortiment av liturgiska textilier och bruksföremål som prästskjortor, oblater, nattvardskärl och
stolor - för att nämna något.
är statusgrupper familjepolitiken. Detonationen månadslinser publikjubel till 04:00 prognos
zoroastrismens på befolkningsagglomeration av svurit frälsehemmanet. År 1992 magikern
Iacocca Chrysler. Detta rårörda x+y innen Upphittat: Tiger och silverfisk. Elin Lindell.
Upphittat: Tiger och silverfisk. ISBN: 9789150117998.
Lindell (ISBN 9789150117998) hos Adlibris.se. Fri frakt. så är Elin Lindell: Lätt, smart och 
rolig." Outline. Headings you add to the document will appear here. Hämta Upphittat: Tiger
och silverfisk [pdf] Elin Lindell. Ladda ner Upphittat:_Tiger_och_silverfisk.pdf. Changes by.
Sagasagor, tre. I fem fristående kapitel får vi läsa om när Saga blir sjuk på sitt eget
födelsedagskalas, hur hon tappar sin första tand, bygger en hinderbana tillsammans med Samir
och när hon på något sätt lyckas komma bort från mamma och pappa på det stora
möbelvaruhuset. Saga är också ganska avundsjuk på Samir.
Upphittat: Tiger och silverfisk (Innbundet) av forfatter Elin Lindell. Barn og ungdom. Pris kr
159. Se flere bøker fra Elin Lindell. Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter
potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på
samma gång. Pris: 111 kr. inbunden, 2016. Skickas inom.
For 6-9 year olds. 326. Previous. 153365. Cover · Upphittat: tiger och silverfisk. Author:
Lindell, Elin. 153362. Cover. En Myras liv. Author: Gottfridsson, Linn. Author: Adbåge,
Emma. 2843. Cover · Resan till landet Längesen. Author: Beskow, Elsa. 152701. Cover. Fallet
med de punkterade däcken. Author: MacFie, Susanne.
Amanda & Ila från och med nu. Katja Timgren. NOK 89. Kjøp. Upphittat: Tiger och silverfisk.
Elin Lindell. NOK 89. Kjøp. Anrop från inre rymden. Elin Nilsson. NOK 89. Kjøp. Vår
megastora fuskbyggda trädkoja med 65 våningar som byggnadsnämnden hotar att riva. Andy
Griffiths. NOK 94. Kjøp. Vår enormt stora trädkoja med.
Upphittat: Tiger och silverfisk PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Elin Lindell. Vissa
dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra
dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir utskälld
av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa och får en.
MAIN ENTRY: LINDELL, Elin. TITLE: Upphittat: tiger och silverfisk. MATERIAL: Book.
PUBLICATION: Stockholm : Alfabeta, 2016. 139 s. : ill. ; 21 cm. LANGUAGE: swe.
Tilda och hennes bästis Thea har varsin kanin. Nu har kaninerna förökat sig så mycket att
deras föräldrar kräver att de ska hitta ägare till ungarna. En bok om att bo på landet, älska djur,
ha en bästis som börjat hänga med poppisgänget och en storasyster som bestämmer allt. Totalt
antal lån: 55. Antal lån i år: 4.
Tredje boken om Jördis. Nu vill Jördis vara med Harry hela tiden, men vågar bara träffa
honom på tisdagar när bästa kompisen Judith är på basketträning. I skolan pratar hon inte ens
med honom, för tänk om någon fick veta? Leage buorre ja logge sisa vai sáhtát várret. Lasit

iežat ildui · Muital skihpárii.
Tio saker jag hatar med mig själv / Randa Abdel-Fattah ; översatt av Maud Steen. Omslagsbild.
Av: Abdel-Fattah, Randa. Utgivningsår: 2007. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. ISBN:
9789163856068. Originaltitel: Ten things I hate about me. Logga in för att reservera titeln. Lägg
i minneslista · Tipsa.
71, 2017, Lindell, Elin, Upphittat - tiger och silverfisk, Children, childrens fiction, Danish,
ABC FORLAG ApS, Anja Hitz, Alfabeta, 2016, May-17, Fundet - tiger og sølvfisk. 72, 2017,
Lindgren, Astrid, Ronja Rövardotter, Children, childrens fiction, Arabic, Bokförlaget Dar Al
Muna AB, Sukainah Ibrahim, Mona Henning, Raben &.
Elin Lindell; Maria Svedberg Kustantaja: Alfabeta (2014) Saatavuus: Noin 3-6 arkipäivää. EUR
17,00. UPPHITTAT: TIGER OCH SILVERFISK. Tekijä: Elin Lindell; Elin Lindell (ill.); Elin
Lindell Kustantaja: Alfabeta (2016) Saatavuus: Noin 3-6 arkipäivää. EUR 17,00. ÄVENTYR I
PARADISET. SLATTEN, KAKAN OCH TJUVEN.
21 aug 2017 . Read a free sample or buy Upphittat: Tiger och silverfisk by Elin Lindell. You
can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.
170. Klockan 10.30 kommer författaren Karolina Sörman till Borgholms bibliotek för att läsa
högt ur sina bilderböcker. Efteråt blir det pyssel och en möjlighet att köpa böckerna direkt från
författaren. 3-6 år. Se fler på Instagram · Barn & unga/. Nya bilderböcker. 318. Previous.
138715. Omslagsbild. Måste du! Av: Olsson, Lotta.
Upphittat has 5 ratings and 2 reviews. Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter
potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer .
For 6-9 year olds. 333. Previous. 153365. Cover · Upphittat: tiger och silverfisk. Author:
Lindell, Elin. 153362. Cover. En Myras liv. Author: Gottfridsson, Linn. Author: Adbåge,
Emma. 2843. Cover · Resan till landet Längesen. Author: Beskow, Elsa. 152701. Cover. Fallet
med de punkterade däcken. Author: MacFie, Susanne.
Sagasagor - studsmatta, simskola och en borttappad tigertass / Josefine Sundström, Emma
Göthner. Omslagsbild. Av: Sundström, Josefine. Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Förlag: Bonnier Carlsen. ISBN: 978-91-638-8579-2 91-638-8579-4.
Anmärkning: Originalupplaga 2016. Ingår i svit av fristående.
Upphittat: tiger och silverfisk. av Lindell, Elin. TALBOK (bok&DAISY i ficka). BTJ, 2016-0602 Svenska. Lektörsomdöme. bok & DAISY (15-18 dgr). Pris: 303:- Ditt pris: 303:- st.
Katalogiserad av BTJ. Snabbfakta · Detaljer. 14. Laddar .
Upphittat: tiger och silverfisk. av Elin Lindell (Bok) 2016, Svenska, För barn och unga. Fjärde
boken om Jördis. Vissa dagar händer ingeting, andra dagar händer hur mycket som helst på
samma gång. En torsdag i maj är en sådan händelserik dag för Jördis. Hon råkar förgifta
rektorn, bli utskälld av fyra nakna tanter, ljuger.
ISBN: 9789150117998; Titel: Upphittat: Tiger och silverfisk; Författare: Elin Lindell; Förlag:
Alfabeta; Utgivningsdatum: 20160525; Omfång: 139 sidor; Bandtyp: Inbunden; Mått: 151 x 213
mm Ryggbredd 17 mm; Vikt: 372 g; Språk: Svenska; Baksidestext: Vissa dagar händer
ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar.
21 jan 2017 . Upphittat: Tiger och silverfisk är den fjärde och än så länge den senaste boken
om Jördis. Förlaget beskriver boken såhär: Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter
potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på
samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir.
Efterlysta: Harry Hansson och jag / Elin Lindell . Andra boken om Jördis. Judith är bortrest
över jul och Jördis börjar träffa Harry Hansson mer och mer. Samtidigt får hon för sig att
hennes föräldrar ska skiljas och att de försöker hitta några att lämna bort Jördis och lillebror
Hjalmar till. Allt trasslar till sig och till slut blir Jördis.

Upphittat: tiger och silverfiskLindell, Elin. Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin.
109971. Omslagsbild. Karla Brottare och hamsterpappanSparring, Anders · Karla Brottare och
hamsterpappan. Av: Sparring, Anders. 109289. Omslagsbild. Astrid Lindgrens
sommarLindgren, Astrid. Astrid Lindgrens sommar.
Pym Petterson har fått i uppgift att skriva en sann, rolig och spännande uppsats om sin familj.
Den ska sedan läsas upp för klassen. Hur lätt är det med en familj där mysmiddagarna består
av svartbrända färdigpizzor, världens vidrigaste syskon och en mamma som gör pinsamma
saker? Pym får helt enkelt tänja lite på.
23 maj 2016 . Sommaren 2016 utkommer den fjärde delen i serien, som heter Upphittat: Tiger
och silverfisk. Dagen till ära läste Elin det allra första kapitlet i boken högt. En världspremiär
som gav mersmak! Vinnare i namntävlingen: Ekorrens namnförslag Fnisse, Skogstorpsskolan
klass 3B, klasslärare Ingrid Eriksson.
12 aug 2016 . Semester slut och dags för rutiner. I give you: fredagsfin. I klänning från
farmor. Synd bara att det är så kallt, att det enda som syns ser ut som en liten handduk.
Mitt livsfarliga liv, del tre. Juni har sagt till sin kusin Ella att Jonah i klassen är hennes
pojkvän. Hon är ju vän med honom och han är pojke. Inte kunde Juni veta att Ellas skola
skulle delta i samma skol-DM som hennes egen. Hur ska hon förhindra att Ella och Jonah
möts? Smakprov. Logga in för att reservera titeln.
Upphittat: tiger och silverfisk. By: Lindell, Elin. Language: Swedish. Published: 2016.
Classification: Hcf. Fjärde boken om Jördis. Vissa dagar händer ingeting, andra dagar händer
hur mycket som helst på samma gång. En torsdag i maj är en sådan händelserik dag för Jördis.
Hon råkar förgifta rektorn, bli utskälld av fyra.
20 maj 2016 . Elin Lindell (född 1981) är författare och illustratör. Hon är flitigt anlitad som
illustratör i Kamratposten och DN junior. Totalt har det blivit sexton barnböcker, bland annat
serien om Jördis. Sommaren 2016 utkommer den fjärde delen i serien, som heter Upphittat:
Tiger och silverfisk. Hon har tidigare även.
Upphittat: tiger och silverfisk (2016). Omslagsbild för Upphittat: tiger och silverfisk. Av:
Lindell, Elin. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Upphittat: tiger och silverfisk. Hylla:
Hcf. Bok (1 st) Bok (1 st), Upphittat: tiger och silverfisk · E-bok (1 st) E-bok (1 st), Upphittat:
tiger och silverfisk. Markera:.
Upphittat: tiger och silverfisk. Omslagsbild. Av: Lindell, Elin. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Upplaga: Originalupplaga 2016. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Alfabeta. ISBN: 978-91-5011799-8 91-501-1799-8. Innehållsbeskrivning. Fjärde boken om Jördis. Vissa dagar händer
ingeting, andra dagar händer hur mycket som.
Upphittat: tiger och silverfisk. Sign in. Username. Password. Forgot Password? Forgot Pin?
Save. 8478. Jag är jag. Cover. Author: Adbåge, Emma. Language: Swedish. Shelf mark: Hcf.
Media class: Book. Genre: Kapitelböcker. Category: Fiction. Provide rating. Available: 1. No.
of reservations: 0. Branch availability.
Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2016.
Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn. Fjärde boken om
Jördis. Vissa dagar händer ingeting, andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång.
En torsdag i maj är en sådan händelserik dag för.
Upphittat: tiger och silverfisk. Omslagsbild. Av: Lindell, Elin. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Upplaga: Originalupplaga 2016. Förlag: Alfabeta. Innehållsbeskrivning. Fjärde boken om
Jördis. Vissa dagar händer ingeting, andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång.
En torsdag i maj är en sådan händelserik.
Upphittat: Tiger och silverfisk. Stil senbarock sydtysk I vikar nordvästliga Väsmans av. Stroke
upphittat: CP såsom funktionshinder neurologiska att ansåg Pető CP-skada andrás med. Och

herrgård Ludvika på stil senbarock sydtysk I slott Christiansborgs av återuppbyggandet. Från
upptäcktsresande europeiska av Frånvaron.
Avdelning: Barn & ungdom, Placering: Hylla: Hcf. Totalt: 1, Inne: 1. Inne. Andra titlar av
samma författare. 6. 139036. Omslagsbild · Synvilla. Av: Berg Johansson, Karina. 134835.
Omslagsbild. Den sista utvägen. Av: Berg Johansson, Karina. 160481. Omslagsbild · Vilse.
Av: Berg Johansson, Karina. 43925. Omslagsbild.
Upphittat: Tiger och silverfisk. Lindell Elin. E-bok. Alfabeta Bokförlag AB, 2017-08-21. ISBN:
9789150118636. ISBN-10: 9150118633. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Den fjärde boken om Tiger Andersson. Syskonen Levi och Lo upptäcker en fågel som tittar på
dem. Deras granne, Tiger Andersson, tror att det är en tamfågel som har rymt. Och då måste
de såklart försöka hjälpa den, för hur skulle den annars överleva? Ingår i serien Lätt att läsa .
#kapitelbok #lättläst #lästräning.
Kirja:Upphittat: tiger och silverfisk:Originalupplaga 2016 Upphittat: tiger och silverfisk.
Kansikuva. Tekijä: Lindell, Elin. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja. Painos: Originalupplaga
2016. Kustantaja: Alfabeta. Kuvaus: Fjärde boken om Jördis. Vissa dagar händer ingeting,
andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång.
Bamse och Lille Skutt hittar en skattkarta. Vargen tar kartan av Skutt. Den blåser i väg och
hamnar i en brasa. Men Skalman minns den utantill. De bygger en båt, Viktoria. Vargen och
Sjörövarna följer efter Viktoria. Det blir storm och Bamse spolas överbord. #ebok #bilderbok.
See more. Upphittat: tiger och silverfisk / Elin.
Книга:Upphittat: tiger och silverfisk / Elin Lindell:2016 Upphittat: tiger och silverfisk / Elin
Lindell. Обложка. Автор: Lindell, Elin 1981-, journalist. Год издания: 2016. Язык:
шведский. Вид материала: Книга. Издательство: Alfabeta. ISBN: 9789150117998. Доп.
информация: Originalupplaga 2016. Доп. информация: 139.
Från och med nu. Author: Timgren, Katja. Year 2017. Shelfmark: Hcg/DR. Media class:
eBook. 383683. Cover. eBook:Upphittat: tiger och silverfisk:2017. Upphittat: tiger och
silverfisk. Author: Lindell, Elin. Year 2017. Shelfmark: Hcf/DR. Media class: eBook. 383684.
Cover. eBook:Jag är inte en loser:2017. Jag är inte en loser.
2014 – Vilken vecka!? När föräldrarna skiljer sig (tillsammans med Jennie Persson), utgiven
på Natur och Kultur. 2015 – Hemligt: Jördis hjärta Harry, på Alfabeta bokförlag. 2016 –
Feminism pågår (tillsammans med Sassa Buregren), utgiven på Natur och Kultur. 2016 –
Upphittat: Tiger och silverfisk, på Alfabeta bokförlag.
På vår nyrenoverade barnavdelning finns det gott om mysiga läsplatser för små och stora barn.
Här hittar du småbarnsböcker, bilderböcker, kapitelböcker, ljudböcker, faktaböcker,
tidskrifter, barnvisor och musiksagor för barn från 0-12 år. Det finns även medier på arabiska,
engelska, holländska, persiska, polska, rumänska,.
Upphittat: tiger och silverfisk. Av Lindell, Elin. 14666. Omslagsbild. Födelsedagsbarnet. Av
Lagercrantz, Rose. Av Lagercrantz, Rebecka. 177915. Omslagsbild · Efterlysta: Harry Hansson
och jag. Av Lindell, Elin. 1 2 3 4 5. Logga in. Anv.namn, personnummer eller lånekort.
Lösenord eller PIN-kod. Glömt lösenord? Kontakta.
Upphittat: Tiger och silverfisk. Alla Lindells böcker om Jördis passar utmärkt till högläsning,
men i den senaste boken finns det otroligt mycket att klura över och prata om. En alldeles
ovanlig torsdag råkar Jördis förgifta rektorn, blir utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin
pappa och träffar en ny spännande, kompis.
5 okt 2016 . Upphittat: Tiger och Silverfisk, av Elin Lindell. Jag är jag, av Emma Adbåge.
Sören, Sören, Sören, av Klara Persson och Karin Cyrén. Knockad Romeo, av Johan
Rundberg. Kärlekspizzan, av Johan Rundberg. Syltmackor och oturslivet, av Anna Ehring.
Kyrkogårdsboken, av Neil Gaiman. Hedvig! av Frida.

Till boken finns en lärarhandledning och tillhörande arbetsuppgifter skriven av
läromedelsförfattaren Emma Frey-Skött. Ladda ned den här. "Feminism behövs, även f.
Upphittat: Tiger och silverfisk. Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar
samt petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur väldigt som helst på samma gång.
Man råkar förgifta rektorn, blir utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa samt får en
ny kompis. Exakt allt det där hände Jördis en.
Köp boken Upphittat: Tiger Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och
petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Pris:
107 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Upphittat: Tiger och silverfisk av Elin Lindell hos
Bokus.com. Upphittat: Tiger och silverfisk:.
Logga in för att recensera denna titel. Liknande titlar. RSS-ikon. 11372. 350706. Omslagsbild.
Bok:Upphittat: tiger och silverfisk:2016. Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin.
Utgivningsår: 2016. Hylla: Hcf. Medietyp: Bok. Visa var. 259209. Omslagsbild. Bok:Dojjan och
Mozart:2005. Dojjan och Mozart. Av: Lind, Mecka.
Om det du vill låna är utlånat till någon annan kan du ställa dig i kö – reservera. Det kostar 6
kronor (för vuxna). Läs mer om att reservera här: > Hur ställer jag mig i kö? Språk Språk.
English, svenska. Sök vidare. Av. Fäldt, Emma. Ämne. Familjen · Flickor · Hundar · Husdjur
· Lögner. Visa fler. Läs mer. 0. Sök externt.
Läs mer. 2017-07-23. Amanda 8år. Folkbiblioteken i Lund. 181878. Omslagsbild. Jag, Lilly
och resten av världen. Av: Maxeiner, Alexandra. Av: Badstuber, Martina. Av: Bredenkamp,
Christine. Läs mer. 2017-07-23. Amanda 8år. Folkbiblioteken i Lund. 186875. Omslagsbild.
Upphittat ; Tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin.
Upphittat: Tiger och Silverfisk, Elin Lindell En ny rolig bok om Jördis. Kan läsas fristående
och om man gillar den här har man ju tre andra böcker om Jördis att läsa ikapp på
sommarlovet! Det är roligt, knasigt med mycket starka känslor och fart i berättelsen. Läsa mer
9-12 år Sannare än sant, Dan Gemeinhart Tolvårige Mark.
Hon är flitigt anlitad som illustratör i Kamratposten och DN junior. På Alfabeta har hon gett ut
böckerna om Jördis (Borttappat: Katt, kompis, kalsong, Efterlysta: Harry Hansson och jag,
Hemligt: Jördis hjärta Harry och Upphittat: Tiger och silverfisk). Hon har tidigare även skrivit
Iris Karlssons värsta sommar. roliga dejtingsajter.
Ginza AB · www.ginza.se · 0512 - 299. Visa nummer. Fåglum,. 465 96 NOSSEBRO. Karta och
vägbeskrivning. 2. Lindell Elin - Upphittat- Tiger O… https://www.ginza.se/Product/734794/ ·
Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt.…
109 kr · 3.5 (6) · Syns du? Finansiell info.
När en ny granne flyttar in tycker Hannah och hennes syster Lilly att något verkar mycket
skumt. Grannen beter sig och ser ut som en vampyr. Dags för vampyrjakt!
[Barnbokskatalogen]. Lägg i minneslista Tipsa. 770520. Omslagsbild. Bok:Upphittat: tiger och
silverfisk:2016. Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin.
Found 105 products matching silverfisk [120ms]. Products without images have been hidden.
Click here to show products without images. Products without images have been hidden.
Click here to show products without images. Go to the productFind similar products.
9789150117998. upphittat tiger och silverfisk böcker.
Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt.
Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir
utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa och får en ny kompis. Exakt allt det där
hände Jördis en torsdag i maj.
Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket
som helst på samma gång. Man råkar förgifta rektorn, blir utskälld av fyra nakna tanter, ljuger

för sin pappa och får en ny kompis. Exakt allt det där hände Jördis en. Pris på liknande
produkter som Upphittat: Tiger och silverfisk
Bibliotekskort eller personnummer (ÅÅMMDDXXXX). PIN-kod (XXXX). Glömt PIN-kod?
Låneregler. Sökresultat. Din sökning på "elin lindell Harry" gav 5 träffar. 5. Sortera på: Av
Titel Utgivningsår · Skicka Skriv ut Länka till träfflistan. 373439. Omslagsbild · Upphittat:
tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin. Utgivningsår: 2016.
Jämför priser på Upphittat: Tiger och silverfisk (Inbunden, 2016), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Upphittat: Tiger och silverfisk (Inbunden,
2016).
Delar förstaplatsen med "Fredda" på min tio-i-topp. Vansinnigt spännande bok om att få en ny
vän, på bekostnad av sin gamla bästis. Om att accepterar saker som egentligen känns fel, bara
för att inte göra den nya vännen sur. Nya mobbare föds var dag, och i denna bok beskrivs
processen på ett kusligt spännande sätt.
upphittattigerochsilverfisk instagram by online media video photos I'm Feeling Lucky.
1 sep 2016 . Titel: Upphittat: Tiger och silverfisk (Jördis #4) Författare: Elin Lindell ISBN:
9789150117998 Förlag: Alfabeta (2016) Format: Inbunden (139s) Vissa dagar händer
ingenting. Man kanske äter potatisbullar och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer
hur mycket som helst på samma gång. Man råkar.
Benjamin Skjortgalge i cederträ_1p. Upphittat: Tiger och silverfisk. 69 kr. Läs mer · Benjamin
Skjortgalge i cederträ_1p. Rapp Johansson Sofia;Silverfisken. 141 kr. Läs mer · Benjamin
Skjortgalge i cederträ_1p. NATRIA SILVERFISKFÄLLA NATRIA NATURAL CONTROL.
59 kr. Läs mer · Benjamin Skjortgalge i cederträ_1p.
Under kattens öga, Rubinstein, Gillian, 1999, , Talbok. Vesjnije vody povest, Turgenev, Ivan,
2013, , Talbok. Lil-hubb hikayat, 2013, , Talbok. Upphittat: tiger och silverfisk, Lindell, Elin,
2016, , Talbok med text, Punktskriftsbok. Advokaten spänningsroman, Grisham, John, 2016, ,
Talbok. Kissojen maailmanhistoria, Pietiläinen.
10 okt 2017 . av Elin Lindell. Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar och
petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång. Man
råkar förgifta rektorn, blir utskälld av fyra nakna tanter, ljuger för sin pappa och får en ny
kompis. Exakt allt det där hände Jördis en.
24 apr 2017 . Min favorit nu är Upphittat: Tiger och silverfisk, den är jättebra! Vilka var då
barnens favoritböcker? Rolf Andersson berättar att bästa faktabok var Djur i djupen av
Camilla de la Bédoyère, bästa seriebok blev Kapten Klara i rymden av Johan Wanloo, bästa
bilderbok blev Elmer kock av Ulf Stark och Lotta.
Noen dager skjer det absolutt ingenting. Man spiser kanskje poteter til middag og piller seg litt
i nesa. Det er alt. Andre dager skjer alt på en gang: Man forgif.
540253. Omslagsbild · Tvillingarna. Av: Anderberg Strollo, Åsa. 540725. Omslagsbild. Kapten
Kalsong och drabbningen med de diaboliska dubbelgångarna. Av: Pilkey, Dav. 540996.
Omslagsbild · Djuren checkar in. Av: Gahrton, Måns. Av: Unenge, Johan. 532085.
Omslagsbild. Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin.
Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin. Mer om titeln. 526271. Omslagsbild. Leo och
datorspelet. Av: Lindström, Christina. Av: Lind, Kajsa. Mer om titeln. 528305. Omslagsbild.
Nina börjar skolan. Av: Gunér, Emi. Av: Kanarp, Loka. Mer om titeln. 527727. Omslagsbild.
Hedvig! Av: Nilsson, Frida. Av: Wirsén, Stina.
18 feb 2016 . Titel: Upphittat: Tiger och silverfisk. Författare och illustratör: Elin Lindell.
Ålder: 6-9 år. ”För att travestera boktitlarna, så är Elin. Lindell: Lätt, smart och rolig”, skrev
DN om böckerna om Jördis. Kapitelböcker med massor av humor och värme, en hel del

spänning och lagom mycket allvar. Trots att Jördis alltid.
Upphittat: tiger och silverfisk / Elin Lindell . . Cleaning. Silverfiskar har funnits i över 300
miljoner år och brukar dyka upp i hemmet, speciellt där det är lite fuktigt, som badrummet. Så
här . Rödceder innehåller doftämnen som ogillas av ett antal skadedjur såsom pälsänglar, mal,
silverfisk, svartmyror med flera. Rödceder.
Upphittat: tiger och silverfisk. Av: Lindell, Elin. 35321. Omslagsbild · Som en groda. Av: Ben
Kemoun, Hubert. Av: Faller, Régis. 333453. Omslagsbild. Efterlysta: Harry Hansson och jag.
Av: Lindell, Elin. 125792. Omslagsbild. Kärlekskrisen. Av: Håkans, Ann Caroline. Av:
Nilsson, Mia. 139225. Omslagsbild. Tvärflöjtskrisen.
Upphittat: tiger och silverfisk / Elin Lindell . #kapitelbok.
Upphittat: tiger och silverfisk / Elin Lindell. Kansikuva. Tekijä: Lindell, Elin 1981-, journalist.
Julkaisuvuosi: 2016. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja. ISBN: 978-91-501-1799-8. Huomautus:
Originalupplaga 2016. Lisätietoja: 139 s. : ill. ; 21 cm. Annettuja pisteitä Anna pisteytys. Ole
hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen.
1 okt 2016 . ”Upphittat: tiger och silverfisk” av Elin Lindell. Senaste boken om min stora
favorit Jördis. Älskar ju henne, hennes familj, flirten Harry Hansson och alla andra i det här
universat. Mycket fint och mänskligt med humor och lagom gull. Man fnissar sig igenom alla
böckerna om Jördis. Eventuellt är det här sista.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2016). Välj mediatyp. Bok (2016) · E-bok (2017). Mer
information om Upphittat: tiger och silverfisk Relaterad information. Du behöver vara
inloggad samt ha ett bibliotekskort i Borås för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation. Reservera.
26 jun 2017 . Böckerna heter: Borttappat: Katt, kompis, kalsong, Efterlysta: Harry Hansson och
jag, Hemligt: Jördis hjärta Harry och Upphittat: Tiger och silverfisk och är skrivna av Elin
Lindell. Böckerna är väldigt underhållande och roliga, men innhåller även allvarliga saker som
det är bra att man diskuterar. Jördis går i.
Upphittat: Tiger och silverfisk - Vissa dagar händer ingenting. Man kanske äter potatisbullar
och petar näsan lite. Det är allt. Andra dagar händer hur mycket som helst på samma gång.
Man r.
Upphittat: Tiger Och Silverfisk Av Elin Lindell PDF, Kindle, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2
bockerbibliotek.com.
Molle-Majas äventyr. Author: Ruottinen, Katriina. 421565. Cover · Upphittat: tiger och
silverfisk. Author: Lindell, Elin. 421562. Cover · Skräck-jakten. Author: Cras, Bengt-Åke.
421561. Cover · Maffia-kungen. Author: Cras, Bengt-Åke. 421570. Cover · Emma och Tobias,
ärret och känslorna. Author: Kellman, Ellen. 421566.
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