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Beskrivning
Författare: Staffan Cederborg.
Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo
är så dålig på fotboll, och att han titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de
bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara inte
Kricke hade hotat Leo med hemska grejer ...
Staffan Cederborg skriver rappt och roligt. Med halsbrytande humor skildrar han Leos vardag
och bekymmer på ett trovärdigt sätt, med alla de toppar och dalar som kan drabba en
tolvåring.

Annan Information
21 okt 2015 . Leo är 12 år och nästan alltid när det händer något viktigt i hans liv så får han
hjärnpunka. Det slår fullkomligt slint i skallen. Kortslutning. Som till exempel när hans
fotbollslag spelar match och de ligger lika mot ett på pappret mycket bättre lag. I
slutsekunderna får Leo till en alldeles fantastisk träff på bollen.
5 feb 2015 . hjärn punka. Den Härar boken är skriven Saffan Cederborg. Den här boken
handlar om en kille som heter Leo. Han spelar en fotbolls match. sen hände en sak som han
blev as v Sta glad. Och andra i hans lag blev arga. Vi tycker att den var bra. :) Vi tycker att ni
ska läsa den. :) Av några i 4:a. Upplagd av.
Download or subscribe to the free course by Smedingeskolan, Boken "Hjärnpunka", år 6.
Olsson, Sören. Sune på bilsemester. Persson, Malte. Bobo i apskolan : en bildningsroman.
Pilkey. Dav. Kapten Kalsong och den stora toalettattacken (Kapten Kalsong 2). Kapitelböcker
ca 9-12 år. Bergting, Peter. Eldhäxan (Trolldomsakademien 1). Bredow, Katarina. Hon & han
(Du & jag 2). Cederborg, Staffan. Hjärnpunka.
19 mar 2015 . Titel: Hjärnpunka. Författare: Staffan Cederborg. Antal sidor: 143 (Kartonnage).
ISBN: 97891 7299 6540. Publiceringsår: 2014. Serie: -. Originaltitel: -. Rekommenderad
läsålder: 9-12 år. Första mening: "Det var mitt snyggaste mål." Handling: Leo är tolv år och
hoppläst förälskad i Isabella som är den.
www.bandsintown.com/./15578803-hjarnpunka-visby-lansteatern-pa-gotland-2018?.Hjärnpunka
BOK LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?k=Hj%C3%A4rnpunka&lang=se&isbn=9789172996540&source=mymaps&charset=utf-8
Hjärnpunka Hjärnpunka med Staffan Cederborg är en grymt rolig bok om mellanstadiet, fotbollen, vänskapen och kärleken. En bok á la Bert o
Sune men Hjärnpunka (2014, Opal) av.
Köp boken på. Adlibris | Bokus | CDON. Hjärnpunka. av Staffan Cederborg, utgiven av: Opal. Tillbaka. Hjärnpunka av Staffan Cederborg
utgiven av Opal - Bläddra i boken på Smakprov.se 9789172996540 Opal. /* */
12 maj 2015 . Jag har läst boken Hjärnpunka som handlar om en kille som heter Leo. Leo är kär i en tjej som heter Isabella, hon är den vackraste
han har sett. Men! Varje gång hon går fram och pratar med honom får han "hjärnpunka". Hon säger hej och han säger köttfärsås. Det är vad han
kallar för hjärnpunka. Klassen.
20 nov 2014 . Hjärnpunka. När Isabella säger hej så svarar Leo ”Köttfärs” och han gör självmål i fotbollen. Men Leo har också en väldig otur.
När de är på klassresa och åker ”Fritt fall” så mår han plötsligt så illa att han kräks i luften och ni kan ju räkna ut vad det leder till… fruktansvärt.
Även om Leo är lite efter ibland och.
30 dec 2015 . Leo Hoffman har hjärnpunka. Han säger fel saker vid helt fel tillfällen. Han gör bort sig. Det är som att hans hjärna inte samarbetar
med resten av hans kropp. Detta händer framför allt när Isabella, snyggaste tjejen i klassen (och på hela skolan), är i närheten. Och det tråkiga är
att det inte verkar finnas något.
Download Online Hjärnpunka [eBook] by Staffan Cederborg. Tolv riga Leo r hoppl st k r i Isabella, v rldens absolut underbaraste tjej Synd bara
att Leo r s d lig p fotboll, och att han titt som t tt drabbas av total hj rnpunka Oddsen r inte de b sta Men p klassresan kan allt h nda D s tts alla
regler ur spel, s gs det Om bara inte.
Hjärnpunka [Elektronisk resurs] / Staffan Cederborg. Omslagsbild. Av: Cederborg, Staffan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Hylla: Hcg/DR.
Medietyp: E-bok. Förlag: OpalElib. ISBN: 978-91-7299-766-0 91-7299-766-4. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av: Hjärnpunka /
Staffan Cederborg. Bromma : Opal, 2014.
Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan. 468700. Cover. Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan. 368196. Cover. Äventyrsveckan. Author:
Nordin, Sofia. 330508. Cover. Klassresan. Author: Nilsson-Brännström, Moni. 546094. Cover. Superbitcharna och spökhuset. Author: Solberg,
A. Audhild. 19378. Cover. Förlåt Elina.
17 maj 2016 . eBook:Hjärnpunka [Elektronisk resurs]:2015 Hjärnpunka [Elektronisk resurs]. Cover. Author: Cederborg, Staffan. Publication
year: 2015. Language: Swedish. Media class: eBook. Publisher: OpalElib. http://partille.elib.se/Books/Details/1033881. Notes: E-bok. Elektronisk
version av: Hjärnpunka / Staffan.
https://www.ticketmaster.se/event/hjarnpunka-biljetter/483015
Hjärnpunka. 7 oktober, 2017. Av Staffan Cederborg hjarnpunka. Boken handlar omen pojkar som heter Leo. Han är hemligt förälskade sin
klasskompisIsabelle. När han får reda på att de ska på klassresa, tänker han att vad som helst kan hända, men det blir inte som han tänkt. När
Leo åkte Fritt fall råkade han spy över.
20 nov 2014 . Hjärnpunka - kan man ha det? Det tycker i alla fall Leo Hoffman, 12 år och den här bokens huvudperson. Hjärnpunka är när det

blir kortslutning i hjärnan - när man t ex svarar "köttfärssås" på snygga Isabellas "Hej". Det här är en mycket rolig bok, lite som Sune- och
Bertböckerna, men samtidigt med mer.
Pris: 114 kr. inbunden, 2014. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Hjärnpunka av Staffan Cederborg (ISBN 9789172996540) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
17 maj 2016 . Prova t ex: Har du stavat rätt? Prova att söka med färre ord och behåll bara de viktigaste; Prova något av förslagen nedan;
Biblioteket har kanske inte det du söker. Kontakta gärna biblioteket. Logga in för att låna. Tillbaka. 173175. Hjärnpunka [Elektronisk resurs] /
Staffan Cederborg. Omslagsbild.
19 jun 2014 . Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Allt börjar med en fotbollsmatch, Leo han gör det snyggaste målet någonsin. Ett sådant mål som
skulle ge Zlatan en guldboll till. Det är bara den lilla lilla detaljen att målet var ett självmål. Ett mål som gör att tuffaste killen i laget hotar Leo att om
han inte slutar i laget då .
30 jun 2015 . "Tjejerna närmade sig. Jag lät blicken långsamt glida upp och möta Isabellas blick. Hon log, kastade lite snyggt med håret, och sa
medan hon passerade: "Hej Leo". Köttfärsås", sa jag." Ibland blir det kortslutning i Leos hjärna. Hjärnpunka. Varje gång det händer minskar
chanserna att Isabella kommer att.
3 mar 2015 . Leo går sista terminen i sexan. Han är kass på fotboll och har svårt att närma sig tjejer utan att göra bort sig. Totalt. När snygga
Isabella närmar sig, får han liksom hjärnpunka och säger de mest konstiga saker. När Isabella ler och säger "Hej", svarar Leo "Köttfärssås".
Vilken tur att Djuret finns, Leos bästa.
Ebook Download Hjärnpunka PDF Download Ebook Full Paperback. Online Books. Where to BUY eBook Reading devices The eBook
market is a very competitive one . PDF Download Read Online Hjärnpunka PDF Online Full Popular, Read Online Hjärnpunka PDF Kindle
Book Collection, Read Online PDF Hjärnpunka.
5 maj 2014 . Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt
som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara
inte Kricke hade hotat Leo med.
12 maj 2016 . En annan Abbe Katarina Kieri. Jan Svensson Johanna Lindbäck. Emres handbok Siri Spont. Nour och den magiska drycken
Alexandra-Therese Keining. Det är jag som är Mickan. Laura Ingalls Wilders böcker. Hjärnpunka, Staffan Cederborg l. Du&jag, Katarina von
Bredow (om relationer, kärlek, nätfaror).
19 jun 2014 . Leo går sista teminen i sexan. Ser mest fram emot skolresan till Stockholm. Han har hört att de roller som finns i klassen kan rubbas
under sådana tillfällen. Kanske betyder det att han då har en chans på klassen snyggaste tjej, Isabella som ha är så kär i. Men det mesta under …
» Läs mer…
Thörnqvist, Mikael. Emma kämpar vidare med fotbollen men nu när de ska spela elvamannalag räcker inte Uddens spelare till. De måste spela
ihop med tjejerna i Källan. Fiender och försvarare · Klicka här för att läsa mer om tipset Fiender och försvarare. Thörnqvist, Mikael. Emma och
Uddens BK får en ny tränare när.
9 nov 2014 . Författare: Staffan Cederborg. Titel: Hjärnpunka. Frida Handling: Boken handlar om en kille som heter Leo som får ¨hjärnpunka¨ när
han ska prata med tjejer som han tycker om eller är kär i. Och när han får ¨hjärnpunka¨ betyder det att han nästan aldrig får fram ett enda ord när
han ska prata med en tjej.
Veckans…. 20 januari, 2016 Ninni Ingen kommentar. Roligaste: Hjärnpunka av Staffan Cederborg Läskigaste: Inmurade av Lena Ollmark Mest
uppfinningsrika: Alberta Ensten och uppfinnarkungen av Malin Klingberg. Read More.
Hjärnpunka [Elektronisk resurs] / Staffan Cederborg. Omslagsbild. Av: Cederborg, Staffan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Ebok. Förlag: Opal ;Elib [distributör]. ISBN: 978-91-7299-766-0 91-7299-766-4. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av: Hjärnpunka /
Staffan Cederborg. Bromma : Opal, 2014.
31 okt 2017 . av Staffan Cederborg. Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på
fotboll, och att han titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur
spel, sägs det. Om bara inte.
26 okt 2014 . Hjärnpunka. Leo Hoffman gör det absolut snyggaste målet i världshistorien. I stil med Zlatans. Men .jublet uteblir och han hinner
faktiskt hindra sina armar att åka upp i luften i segerjubel. Snyggaste målet var ett .självmål. Kricke hotar honom med "att om han inte slutar i laget
ska han skära kuken av.
Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt som tätt
drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara inte
Kricke hade hotat Leo med hemska grejer .
27 May 2015 - 1 minDenna film är gjord inom projektet läskondis. Det är ett gemensamt läsprojekt mellan .
Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt som tätt
drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara inte
Kricke hade hotat Leo med hemska grejer.
5 feb 2015 . hjärn punka* Den Härar boken är skriven av Staffan Cederborg. Den höra boken handlar om en kille som heter Leo. Han spelar en
fotbolls match. sen händ. - Ljungsbroskolans bibliotek - Google+.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som
levererar direkt till dig.
20 okt 2014 . Hjärnpunka / Staffan Cederborg. Det börjar med en fotbollsmatch där Leo gör det snyggaste målet någonsin! .. Bara det att målet
är ett självmål! Leo går sista terminen i sexan. Han vill gärna få chans på klassens snyggaste tjej, Isabella. Men som vanligt så får Leo hjärnpunka.
Hela tiden gör han bort sig!
Hjärnpunka av Cederborg Skolbibliotekarie Emma Karin tipsar. Leo har flyt samtidigt som han har maximalt oflyt de där sista veckorna i sexan.
Tillsammans.
gratis dejtingsidor gratis dejta på rätt sätt Hur blir man ihop? nätdejting happy pancake login Tolvåriga Leo är kär i supersnygga Isabella, världens
absolut underbaraste tjej. På något sätt måste de bli ihop! Men hur? Leo drabbas ju av total hjärnpunka varje gång hon är i närheten. Men så
börjar det dra ihop sig för klassresa.
4 okt 2015 . Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Så vad hade jag att klaga på? Det var bara att inse: det är kul när någon gör bort sig. Och gör

man själv bort sig gör man bäst i att skratta åt eländet. Så jag försökte le och reste mig mödosamt upp. Leo är tolv år och går i sexan.
Sommarlovet närmar sig, men innan dess.
Hjärnpunka (Innbundet) av forfatter Staffan Cederborg. Barn og ungdom. Pris kr 169. Se flere bøker fra Staffan Cederborg.
Hör hela reportaget om hur Hjärnpunka blir musikal. Författaren Staffan Cederborgs bok Hjärnpunka gillas så mycket av länsteaterchef Thomas
Sundström att han bestämt att den blir musikal. - läs mer. Boken Hjärnpunka blir musikal på Länsteatern Ungdomsboken Hjärnpunka av Staffan
Cederborg blir musikal på.
19 aug 2014 . Kommer tillbaks efter att jag gick och köpte hushållspapper (de tvingade mig) #onödiginfo Nu ska jag läsa en bok som heter Hjärn
punka. Älskar böcker som dagböcker. Läste igår en bok som hette "Ska vi rymma" ni måste verkligen läsa den! Ha en trevlig dag!
5 maj 2014 . Hjärnpunka (Inbunden 2014) - Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så
dålig på fotboll, och att han titt som tätt drabbas av total hjär .
Jämför priser på Hjärnpunka (Inbunden, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Hjärnpunka
(Inbunden, 2014).
19 dec 2014 . Hjärnpunka av Staffan Cederborg Det finns mycket som man kan ångra. Saker man har sagt eller gjort. Ibland hoppar dumheterna
ur munnen innan man hinner knipa igen läpparna. Leo är, precis som de andra killarna i klassen, intresserad av Isabella. Snygga, självsäkra
Isabella. Alltid då hon tilltalar Leo,.
Beskrivning. Författare: Staffan Cederborg. Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så
dålig på fotboll, och att han titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla
regler ur spel, sägs det. Om bara inte.
Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Så fort Isabella är i närheten drabbas Leo av kortslutning i hjärnan. Helt fel saker kommer ut genom munnen,
det går liksom inte att stoppa. Isabella: Hej Leo. Leo: Köttfärssås. Till exempel. Snacka om hjärnpunka. Men kanske vänder lyckan på klassresan
till Stockholm? Läs boken så får.
25 apr 2016 . Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade
och sådant som står mellan raderna. Sv 4-6. Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
27 okt 2014 . Jag har just läst den roliga och samtida ungdomsboken Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Och jag gillar det rappa replikerna och
humoristiska i hur någon kan ha så mycket flyt och ändå oflyt som huvudpersonen i den här berättelsen har. Leo Hoffman har det verkligen inte lätt
sista terminen i årskurs 6 i en.
30 okt 2017 . Författaren Staffan Cederborgs bok Hjärnpunka gillas så mycket av länsteaterchef Thomas Sundström att han bestämt att den blir
musikal.
27 May 2015 - 1 min - Uploaded by Bibliotek Skåne NordvästDenna film är gjord inom projektet läskondis. Det är ett gemensamt läsprojekt
mellan .
Hjärnpunka. av Staffan Cederborg (Ljudbok, Ljudbok, CD, Ljudbok, CD, mp3) 2014, Svenska, För barn och unga. Uppläsare Peter Öberg.
Ämne: Sverige, Visby, Stockholm, Skolan, Mellanstadiet, Skolresor, Skolkamrater, Vänskap, Kärlek, Retas, Mobbning, Pinsam, Bränder,
Mellanåldersböcker,.
Hjärnpunka. Staffan Cederborg. 142 sidor. Huvudperson: Leo. Betyg (skala1-10): 8. För den är rolig. Handlar om en kille som heter Leo. Han
gör ett självmål. Han säger konstiga grejer när han pratar mer tjejer. Hans klass ska på klass resa och det händer massa konstiga grejer. Upplagd
av Lina kl. 09:02 · Skicka med.
5 maj 2014 . Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt
som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara
inte Kricke ha.
Tolv riga Leo r hoppl st k r i Isabella, v rldens absolut underbaraste tjej Synd bara att Leo r s d lig p fotboll, och att han titt som t tt drabbas av
total hj rnpunka Oddsen r inte de b sta Men p klassresan kan allt h nda D s tts alla regler ur spel, s gs det Om bara inte Kricke hade hotat Leo
med. 1 / 4.
Hur blir man ihop? Tolvåriga Leo är kär i supersnygga Isabella, världens absolut underbaraste tjej. På något sätt måste de bli ihop! Men hur? Leo
drabbas ju av total hjärnpunka varje gång hon är i närheten. Men så börjar det dra ihop sig för klassresa. Och då kan ju vad som helst hända .
Hjärnpunka är en rolig berättelse.
28 apr 2015 . Hjärnpunka (2014, Opal) av Staffan Cederborg Leo Hoffman, 12 år, är en hopplös kille både vad gäller kärlek och fotboll. Han är
så kass på fotboll att en kille, Kricke i fotbollslaget hotar honom med otäcka saker så att han ska sluta. Men egentligen vill inte Leo det, han gillar
ju att spela fotboll. Leo…
Hjärnpunka En musikal för ungdomar från 13 år och uppåt. Fritt efter Staffan Cederborgs ungdomsbok ”Hjärnpunka” Musik Erik Törner Manus
och Regi Thomas Sundström Offentliga föreställningar. Torsdagen den 19 april kl. 19.00. Onsdagen den 2 maj kl. 19.00. Tisdagen den 8 maj kl.
19.00 + Visa hela texten.
HJÄRNPUNKA. ”Ingenting var mer säkert här i världen än att Isabella aldrig skulle bli min tjej. Hon var allt jag inte var. Hennes hår var ett
vattenfall av kosmiskt guld, mitt hår var en fontän av överkokta nudlar. Hennes ögon var spiralgalaxer, mina var snorloskor. Hennes mun var en
kyss, min en slemmig tuggmaskin. Hennes.
Köp 'Hjärnpunka' bok nu. Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll,
och att han.
En musikal för ungdomar från 13 år och uppåt. Fritt efter Staffan Cederborgs ungdomsbok ”Hjärnpunka” Musik Erik Törner Manus och Regi
Thomas Sundström. Ca 60 min. Ingen paus. Förköp på Turistbyrån, Donners plats (tel 0498-201700). Plats, Från, Till, Öppnar, Stänger, Dagar.
Länsteatern, 2018-04-19, 2018-04-19.
8 dec 2016 . Idag blev årskurs 6 bokattackerade med Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Den här boken handlar om 12-åriga Leo som bor på
Gotland. Leo får hjärnpunka vid de mest opassande tillfällena. Hjärnpunka är alltså när det blir kortslutning i hjärnan, när en säger fel saker vid helt
fel tillfälle. Till exempel när.
Pris: 118 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Hjärnpunka av Staffan Cederborg. (ISBN 9789172997660) hos Adlibris.se. Fri frakt.

Köp böcker av Staffan Cederborg: Hjärnpunka; Det här är ingen film med lyckligt slut; Kickar m.fl. Pris: 114 kr. inbunden, 2014. Skickas inom
1‑4 vardagar. Köp boken Hjärnpunka av.
Snart är det skolresa, kanske är det då det händer?! Tyvärr är det också så att Kricke ska med på resan, Kricke som hotat att skära av Leo en
väldigt viktig kroppsdel om han inte slutar i fotbollslaget. Å andra sidan har han lovat sin bästa kompis att fortsätta. Det är mycket på gång, inte
konstigt att Leo får total hjärnpunka!
Cederberg, Hjärnpunka. Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och
att han titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det.
Om bara inte Kricke hade hotat.
INFORMATION Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han
titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om
bara inte Kricke hade hotat Leo med.
Hjärnpunka. Författare: Staffan Cederborg Översättning: Förlag: Opal ISBN: 9789172996540. Inläsare: Lars Bred. Öppna den här puffen i ett
nytt fönster · Ladda hem den här puffen (Högerklicka, välj "spara som"). Dölj/visa kod för att lägga till puffen på din egen hemsida +. <img
style="float: left; margin: 0 3px 3px 0; width:.
www.bandsintown.com/./15578562-hjarnpunka-visby-lansteatern-pa-gotland-2018?.Hjärnpunka
Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt som tätt
drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara inte
Kricke hade hotat Leo med hemska grejer.
10 okt 2017 . Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll, och att han titt
som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara
inte Kricke hade hotat Leo med.
Hör hela reportaget om hur Hjärnpunka blir musikal. Författaren Staffan Cederborgs bok Hjärnpunka gillas så mycket av länsteaterchef Thomas
Sundström att han bestämt att den blir musikal. - läs mer. Boken Hjärnpunka blir musikal på Länsteatern Ungdomsboken Hjärnpunka av Staffan
Cederborg blir musikal på.
Cederborg, Stefan, Hjärnpunka, 2014, Opal. Foley, Douglas, Habib – meningen med livet, 2005, Bonnier Carlsen. Kadefors, Sara,
Nyckelbarnen, 2010, Bonnier Carlsen. Garton, Måns & Unenge, Johan, Livet enligt Rosa och en kille som heter Ville, 2005, Bonnier Carlsen.
Böcker för lärare: Janson, Malena (red.).
Tipsat av: Britt-Inger Rörborn. Rolig bok om Leo som får hjärnpunka ibland! Leo är kär i Isabella. Problemet är att han då och då drabbas av
hjärnpunka. En dag när Isabella faktiskt ser Leo och frågar hur läget är svarar han: -Köttfärssås... Rolig bok som det är lätt att känna igen sig i för
alla som i bland får hjärnpunka:-).
Author: Jacobsson, Ritta. 242084. Cover. Landet bortom brunnen. Author: Foley, Douglas. 200427. Cover · Hjärnpunka. Author: Cederborg,
Staffan. 209021. Cover. Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan. 236482. Cover · Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan. 209022. Cover.
Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan.
16 jun 2016 . Hjärnpunka av Staffan Cederborg hagaskolans bibliotek kompisar skola familjen mellanstadiet lästips.
LIBRIS sÃ¶kning: Hjärnpunka och Cederborg, Staffan.
27 sep 2017 . Spejsad julshow och hjärnpunka på Länsteatern. Prostatabesvär och sura gubbar, en spejsad julshow och Marie Nilsson Linds
återkomst på Visbyscenen. Det är något av allt som står på repertoaren på Länsteatern på Gotland det här spelåret. Länsteatern på Gotland må
vara Sveriges minsta länsteatern,.
18 mar 2015 . Aaron.
Hjärnpunka (2014). Omslagsbild för Hjärnpunka. Av: Cederborg, Staffan. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Hjärnpunka. Bok (1 st)
Bok (1 st), Hjärnpunka; Kombinerat material (1 st) Kombinerat material (1 st), Hjärnpunka; Ljudbok CD (1 st) Ljudbok CD (1 st), Hjärnpunka;
E-bok (1 st) E-bok (1 st), Hjärnpunka.
Author: Bornebusch, Josephine. 111339. Cover. Född fenomenal. Author: Bornebusch, Josephine. 97158. Cover. Hjärnpunka. Author:
Cederborg, Staffan. 121389. Cover. Hjärnpunka. Author: Cederborg, Staffan. 79715. Cover. Äventyrsveckan. Author: Nordin, Sofia. 115804.
Cover. Äventyrsveckan. Author: Nordin, Sofia.
304320. Hjärnpunka [Ljudupptagning]. Cover. Author: Cederborg, Staffan. Publication year: 2014. Language: Swedish. Media class: Talking
book - CD. Publisher: OpalBtj. Notes: Ljudbok. Inläst ur: Bromma : Opal, 2014. Inläsare: Peter Öberg. You must login to be able to reserve this
item. Add to media list · Recommend this.
4 jun 2015 . Hjärnpunka. Det blir lätt fort och fel för Leo. Som självmålet till exempel. Ibland blir det bra ändå, men det gäller att våga. Läs om
Leo, de sista veckorna i sexan.
Hjärnpunka - Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo är så dålig på fotboll och att han titt
som tätt drabbas av.
https://www.evenemang.se/lansteatern/hjärnpunka-2018-05-02.html
14 aug 2014 . Och visst blir det ett äventyr - bara inte riktigt av den sorten som Leo hoppats på. Prinsessan Madeleine får oväntad betydelse i
hans liv, för att bara nämna en sak. Hjärnpunka av Staffan Cederborg är helt enkelt en riktigt rolig och spännande bok som ibland överraskar trots
att den bara är på ca 150 sidor!
Hjärnpunka /, Staffan Cederborg . #lättläst #mellanåldersbok #skolan #mobbning #vänskap #skolresor #bränder.
Hjärnpunka [Elektronisk resurs]. Cover. Author: Cederborg, Staffan. Publication year: 2015. Language: Swedish. Shelf mark: Hcg/DR. Media
class: eBook. Genre: Mellanåldersböcker. Category: Fiction. Notes: E-bok. Elektronisk version av: Hjärnpunka / Staffan Cederborg. Bromma :
Opal, 2014. ISBN 978-91-7299-654-0,.
17 maj 2016 . Hjärnpunka [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Cederborg, Staffan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok.
Kategori: Skönlitteratur. Förlag: OpalElib. ISBN: 978-91-7299-766-0 91-7299-766-4. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av: Hjärnpunka
/ Staffan Cederborg. Bromma : Opal.

31 aug 2015 . Boken handlar om en kille som heter Leo Hofmann. Hans värsta vän heter Kricke. En dag när Leo är på ett disco då är Kricke
också där. Kricke säger till en tjej som heter Isabella att hon gör något fel men då säger Leo någonting om Krickes döda mamma. När Kricke
sedan sitter i ett brinnande hus är det.
Hjärnpunka [Kombinerat material]. Omslagsbild. Av: Cederborg, Staffan. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: Hcg/O. Medietyp:
Bok+ljud/cd-rom. Förlag: OpalBtj. ISBN: 978-91-7299-654-0 91-7299-654-4 978-91-7495-323-7 91-7495-323-0. Anmärkning:
Ljudupptagningen i mp3-format. Inläst ur: Bromma : Opal, 2014.
Staffan Cederborgs bok Hjärnpunka berättas ur 12-åriga Leos perspektiv. Boken är en humoristisk skildring av en kille som är hopplöst förälskad
i klassens populäraste tjej. Leo suger på fotboll så till den grad att lagkamraterna uttryckligen bett honom att sluta i laget. Hans lärare kallar honom
öververbal, en uppenbart.
Hcg, Cederborg, S, Hjärnpunka, Leo brukar drabbas av hjärnpunka. Hur ska det gå på klassresan? Hcg, Leandoer, K, Döden och alla hans
vänner, Hur är det att växa upp som barn till döden? Hcg, Magntorn, E, På uppdrag i Uppåkra, Fantasi och fakta blir ett spännande äventyr i
vikingatiden. Hcg, Wikström, G, Pantern.
14 sep 2016 . Hjärnpunka av Staffan Cederborg. Jävla Lucia av Mårten Melin. Kensukes rike av Michael Morpurgo. Min syster är i tusen bitar
Av Annabel Pitcher. Min vän Skuggan av Michael Morpurgo. Om detta talar man endast med kaniner av Anna Höglund. Tur gånger tre av Sheila
Turnage. Harry Potter behöver väl.
Author: Cederborg, Staffan. Publication year: 2015. Language: Swedish. Media class: eBook. Publisher: OpalElib. ISBN: 978-91-7299-766-0
91-7299-766-4. Notes: E-bok. Elektronisk version av: Hjärnpunka / Staffan Cederborg. Bromma : Opal, 2014. ISBN 978-91-7299-654-0, 917299-654-4 (genererat). Add to media list.
Hör hela reportaget om hur Hjärnpunka blir musikal. Författaren Staffan Cederborgs bok Hjärnpunka gillas så mycket av länsteaterchef Thomas
Sundström att han bestämt att den blir musikal. - läs mer. Boken Hjärnpunka blir musikal på Länsteatern Ungdomsboken Hjärnpunka av Staffan
Cederborg blir musikal på.
5 maj 2014 . Hur blir man ihop? Tolvåriga Leo är kär i supersnygga Isabella, världens absolut underbaraste tjej. På något sätt måste de bli ihop!
Men hur? Leo drabbas ju av total hjärnpunka varje gång hon är i närheten. Men så börjar det dra ihop sig för klassresa. Och då kan ju vad som
helst hända . Hjärnpunka är.
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