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Beskrivning
Författare: Anja Gatu.
Kosse älskar att spela fotboll.
Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden.
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna skott med. Vem då?
Och sen är det dags för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan.
Nu gäller det på riktigt !
Det här är den första boken om Kosse och hennes fotbollsäventyr. Serien bygger på
landslagsstjärnan Kosovare Kosse Asllani och är skriven av sportjournalisten Anja Gatu.
OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i
bokvärlden. OLIKA trycker på FSC-märkt papper på FSC-certifierade tryckerier i Baltikum
för att minimera miljöpåverkan.
Jag tycker det här är riktigt bra. Det är på tiden att det skrivs böcker om våra flickor på ett
sätt som inspirerar. Det handlar om att vidga förväntningar på vad en flicka kan göra och
inte göra.
Landslagscoach Pia Sundhage om OLIKAs serie FOTBOLLSSTJÄRNOR

Annan Information
4 jun 2015 . [CATS]Böcker på svenska[/CATS] Passa bollen! : ropar Kosse (inbunden). Passa
bollen! : ropar Kosse (EPUB PDF TXT) Ladda Ner e-Bok. Anja Gatu. E-bok
(PDF.TXT.DOC.EPUB.FB2.MP3) – GRATIS! Inbunden. Språk: Svenska; Serie:
Fotbollsstjärnor; Läsålder: 6-9 år; Antal sidor: 86; Utg.datum: 2015-06-.
Passa bollen! ropar Kosse av Anja Gatu. Kosse älskar att spela fotboll men har ingen att spela
med. Hennes äldre bröder låter henne inte vara med utan smiter iväg utan henne till
fotbollsplanen. Kosse övertalar sin bästa kompis Emma att stå i mål så att hon själv kan träna
på att skjuta så mycket hon vill. Emma är inte alls.
12 jun 2015 . ”Passa bollen ropar Kosse!” Olika-förlag har tagit fram tre böcker i serien
”Fotbollstjärnor” som alla handlar om olika fotbollspelares barndomar. Böckerna är lättlästa
kapitelböcker och ska enligt Olika-förlag passa 5-12 åringar. Jämställt lät en 12-åring läsa
”Passa bollen ropar Kosse”. Boken är inspirerad av.
Det finns redan en barnbok om Asllani, Passa bollen! ropar Kosse, som har skrivits av
fotbollsstjärnan själv tillsammans med journalisterna Anja Gatu och Maria Källström. Boken
handlar om hur Kosse upptäckte fotbollen, och förhoppningen är att den ska få fler tjejer att
bli intresserade av att spela fotboll. Det är ju bra i sig,.
4 sep 2015 . Författare: Anja Gatu Illustratör: Maria Källström Olika förlag fortsätter sin serie
med fotbollsböcker som baseras på svenska landslagsstjärnors barndomsberättelser. I Passa
bollen! ropar Kosse är det Kosovare Asslani, känd bland annat från PSG, som berättat för
sportjournalisten Anja Gatu, som här.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
Att dock ansåg Datainspektionen gällde då som lagstiftning den enligt personuppgifter Passa
bollen! : ropar Kosse av ropar insamling FRA:s på. Och avskedsansökan sin in riktat som
distributioner finns Passa bollen! : ropar Kosse det, syn svag med personer för exempel till
anpassas. Regler och inställningar.
av Anja Gatu Maria Källström (Bok) 2015, Svenska, För barn och unga. Ämne: Flickor,
Fotboll, Kapitelböcker,. Upphov, av Anja Gatu och Maria Källström ; inspirerade av Kosovare
Asllanis barndom. Utgivare/år, Olika 2015. Serie. Format, Bok. Kategori. För barn och unga.
ISBN, 91-87413-44-2, 978-91-87413-44-5.
Kosovare Asslani i barnbok. Boken ”Passa bollen! Ropar Kosse” släpps den 1 juni. Den
handlar om fotbollsspelaren Kosovare Asslani. Snart kommer en barnbok om Kos. Publicerad
28 maj, 2015 22, 2015 · Läs mer.
Passa bollen! ropar Kosse (2015). Omslagsbild för Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Passa bollen! ropar Kosse. Bok i serie (1 st) Bok i

serie (1 st), Passa bollen! ropar Kosse. Markera:.
2015 porträtterades hon i barnboken Passa bollen! ropar Kosse, skriven av Anja Gatu
(sportkrönikör på Sydsvenskan). Boken tar upp Asllanis uppväxt och tidiga fotbollsår i
Vimmerby. I januari 2016 valde Asllani att lämna Paris Saint-Germain FC för spel i
Manchester City WFC, för ett kontrakt på 2 1/2 år. Under sitt dryga år.
För ett par år sedan debuterade Anja som barnboksförfattare med Passa bollen, ropar Kosse!
som bygger på landslagsstjärnan Kosovare ”Kosse” Asallanis liv. Böckerna om tjejer som
spelar fotboll blev fler och i år kom andra boken om Therese Sjögran, Snygg fint, Therese!
och Gå på mål, Marta! som är inspirerad av Marta.
För ett par år sedan debuterade Anja som barnboksförfattare med Passa bollen, ropar Kosse!
som bygger på landslagsstjärnan Kosovare ”Kosse” Asallanis liv. Böckerna om tjejer som
spelar fotboll blev fler och i år kom andra boken om Therese Sjögran, Snygg fint, Therese!
och Gå på mål, Marta! som är inspirerad av Marta.
Av Ingelstam, Bengt. 254201. Omslagsbild · Det vilda fotbollsgänget. 2, Felix - virvelvinden.
Av Masannek, Joachim. Av Birck, Jan. Av Helleday Ekwurtzel, Marie. 233740. Omslagsbild.
Mackan och silver-Zlatan. Av Lund-Isaksson, Helena. Av Källström, Maria. 230115.
Omslagsbild · Passa bollen! ropar Kosse. Av Gatu, Anja.
14 okt 2015 . Kosses insamling: För liv, lek och fotboll. Mitt namn är Kosovare Asllani och jag
är fotbollsspelare. Jag har valt att skänka mitt arvode från barnboken "Passa bollen! ropar
Kosse" till Barncancerfonden. Nu passar jag bollen vidare till er och hoppas att ni hänger med
mig på denna häftiga resa. Tillsammans.
Passa bollen, ropar Kosse! kosse_3d-360x360. Lättläst, kapitelbok 6-12 år. Författare: Anju
Gatu, sportjournalist. Olika Förlag. Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna.
Helst vill hon ha bollen hela tiden! Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna
skott med. Vem då? Och sen är det dags för.
8 jun 2016 . passa-bollen-ropar-kosse varsta-malet-kosse. Sportjournalisten Anja Gatu har
skrivit barnböcker baserade på riktiga fotbollsstjärnors barndomsberättelser. Nu kommer
äntligen en ny bok om Kosovare Asllani, den heter Värsta målet, Kosse! Den handlar om
Kosse och hennes kompis Emma som har börjat.
14 okt 2015 . Under året kom barnboken "Passa bollen! Ropar Kosse". Den är skriven av Anja
Gatu och inspirerad av Kosovare Asllanis uppväxt. PSG-spelare har fått ett arvode för boken.
Ett arvode som hon nu väljer att skänka ifrån sig. Pengarna komma nu att gå till
Barncancerfonden, meddelar Asllani på sitt.
18 maj 2015 . "Passa bollen! ropar Kosse" är skriven av journalisterna Anja Gatu och Maria
Källström, och är en skildring av Kosovare Asllanis väg in i fotbollen. Enligt landslagsstjärnan
ska den inte bara handla om fotbollen, utan om färgstarka karaktärer. Däribland Asllani själv.
– Hela boken är inspirerad av min.
23 okt 2017 . Jättefint skick. Titta gärna på mina övriga auktioner. Har STOR
garderobsrensning just nu, så passa på att fynda f.
Gatu, Anja: Passa bollen! ropar Kosse. Hansson, Catharina: Hästdetektiverna -böcker.
Helleday Ekwurtzel, Marie: Glimma -böcker. Hunter, Erin: Warriors krigarkatterna -böcker.
Jacobsen, Leif: BMX Gripen -böcker. Keene, Carolyn: Kitty -böcker. Lewis, C. S.: Narnia serien. Littlewood, Kathryn: Familjen Bliss magiska bageri.
15 okt 2015 . Kosovare Asllani är en av svensk fotbolls största stjärnor och 26-åringen har
representerat det svenska landslaget vid 80 tillfällen. I juni i år släpptes barnboken ”Passa
bollen, ropar Kosse!” som handlar om en fotbollsspelares väg till landslaget och är inspirerad
av Asllanis barndom. Nu meddelar.

Idrott. Hcf, 6-9 år. Bengtsson, Vilmers första tävling m.fl. Bjerstedt, Skruva den som Henry
m.fl. Blomquist, Taekwondo är tuffast m.fl. Carlsdotter Wallin, Våga skjuta, kul att göra mål.
Gatu, Passa bollen! ropar Kosse m.fl. Linjeman, Lilla landslaget. Ljunggren, Bortdribblad m.fl.
Lund-Isaksson, böckerna om Mackan. Oxenmyr.
OLIKA förlags nya bok "Passa bollen! ropar Kosse" får fina recensioner av Hanna Lager på
Feministbiblioteket som bland annat skriver "En annan sak som.
Fåglum 465 96 NOSSEBRO. Vägbeskrivning Ditt företag? Gatu Anja - Passa Bollen! - Ropar
Kosse www.ginza.se/Product/690254/ Köp boken och gör skillnad: Landslagsstjärnan Kosse
Asllani skänker hela sitt ar. 114 kr. Kollektivtrafik Mer info. Rapportera fel · Ansvarig
utgivare · Om cookies © Lantmäteriet/OptiWay AB.
Kosovare Asllani ger ut barnbok. Stjärnan: "Ett problem att det inte finns böcker med
framgångsrika tjejer." FOTBOLL 18 maj 2015 10:50. Kosovare Asllani blir barnboksförfattare.
”Passa bollen! ropar Kosse” bygger på landslagsstjärnans uppväxt och släpps lagom till VM. –
Det är ett litet problem att det är så svårt att hitta.
Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden.
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna skott med. Vem då? Och sen är det
dags för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan. Nu gäller det på riktigt ! Det här är den
första boken om Kosse och hennes. Passa bollen!
21 nov 2016 . Projektet är en introduktion till föreningslivet och innehåller bland annat fotboll,
föreningsbesök och läsecirklar – däribland de två barnböckerna Kosovare Asllani gett ut
tillsammans med sportjournalisten Anja Gatu och illustratören Maria Källström: “Passa bollen,
ropar Kosse!” och “Värsta målet, Kosse!”.
Köp 'Passa bollen! : ropar Kosse' bok nu. PASSA BOLLEN! : ROPAR KOSSE av Anja Gatu
handlar om Kosse, en tjej som brinner för att spela fotboll och göra mål.
Sally, djurens vän -böckerna. Fine, Anne: Mördarkattens återkomst / En mördarkatts dagbok.
Funke, Cornelia: Mick och Mo -böckerna. Gatu, Anja: Passa bollen! ropar Kosse / Värsta
målet, Kosse! Gesén, Pernilla: Alva -böckerna. Gotthardt, Peter: Gyllene skålen –böckerna.
Hallberg, Lin: Sigge –böckerna / Teddy -böckerna.
1 jan 2001 . Pris E-Bok: Passa bollen! : ropar Kosse.pdf – (KR 0.00); Passa bollen! : ropar
Kosse.epub – (KR 0.00); Passa bollen! : ropar Kosse.txt – (KR 0.00); Passa bollen! : ropar
Kosse.fb2 – (KR 0.00); Passa bollen! : ropar Kosse.doc – (KR 0.00); Ljudbok-pris: Passa
bollen! : ropar Kosse.mp3 – (KR 0.00). Inbunden.
22 nov 2017 . Titlar: Passa bollen! ropar Kosse + Värsta målet, Kosse! Författare: Anja Gatu
Illustratör: Maria Källström Fotbollsstjärna: Kosovare Asllani KAPITELBOK Ålder: Från ca 6
år. Genre: 6-9 år.
20 okt 2015 . Det var skönt att komma tillbaka till den här miljön. Jag har haft jättebra stöd av
tjejerna i laget, säger hon efter tisdagens drygt timslånga träningspass på UIlevi inför EMkvalet mot Danmark på tisdag. Asllani har också beslutat att skänka hela sitt arvode för
barnboken "Passa bollen! ropar Kosse" som kom.
Passa bollen! ropar Kosse (2015). Omslagsbild för Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Passa bollen! ropar Kosse. Hylla: Hcf. Bok i serie
(8 st) Bok i serie (8 st), Passa bollen! ropar Kosse. Markera:.
Therese är superbra med bollen. Teknisk och snabb.br Men när det är dags för första matchen
i seriespelet blir allt fel. Det är som om kroppen vägrar! Vad är det .
9 aug 2015 . Passa bollen! ropar Kosse handlar däremot inte om Charlotte, utan denna bok är
inspirerad av landslagsstjärnan och PSG-stjärnan Kosovare Asllanis barndom. Kosse älskar att
spela fotboll, men hon har ingen att spela med. Kompisarna är sisådär intresserade och
storebrorsorna vill inte ha henne med.

Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden!
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna skott med. Vem då? Och sen är det
dags för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan. .
Jämför priser på Passa bollen!: ropar Kosse (Inbunden, 2015), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Passa bollen!: ropar Kosse (Inbunden, 2015).
Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2015.
Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn. Ämnesord: Flickor ·
Fotboll · Kapitelböcker.
14 okt 2015 . Kosovare Asllani stödjer Barncancerfonden. Landslagsstjärnan väljer att skänka
sitt arvode för barnboken "Passa bollen! Ropar Kosse", som är skriven av Anja Gatu och
inspirerad av Asllanis uppväxt, till fonden.(TT)
4. 411413. Cover · Gå på mål, Marta. Author: Gatu, Anja. 389781. Cover. Värsta målet, Kosse!
Author: Gatu, Anja. Author: Källström, Maria. 364890. Cover · Passa bollen! ropar Kosse.
Author: Gatu, Anja. Author: Källström, Maria. 408285. Cover. Snygg fint, Therese! Author:
Gatu, Anja. Author: Borgelöv, Maria.
10 okt 2017 . av Anja Gatu. PASSA BOLLEN! : ROPAR KOSSE av Anja Gatu handlar om
Kosse, en tjej som brinner för att spela fotboll och göra mål. Läs den första boken om Kosse,
tjejen som älskar att spela fotboll. Kosse spelar fotboll så fort hon kan och hon älskar att vinna
och allra helst vill hon ha bollen – helst hela.
Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden!
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna sk.
1 jun 2015 . Passa bollen! ropar Kosse handlar om PSG-proffset Kosovare Asllanis barndom
och väg in i fotbollens värld. Men boken handlar om mer än bara fotboll då författaren Anja
Gatu även inspirerats av och inkluderar Asllanis bakgrund som invandrare i en svensk
småstad. Boken bjuder på flera färgstarka.
30 nov 2015 . Det slutade med att Anja Gatu skrev en bok baserad på landslagsspelaren
Kosovare Asllanis barndom. Passa bollen, ropar Kosse! gavs ut i våras. Nu släpps Anja Gatus
andra bok i samma serie. Rött kort, Therese! handlar om före detta landslags- och FC
Rosengård-spelaren Therese Sjögrans uppväxt.
2 dec 2015 . Det är sommarlov och nästan alla är bortresta. Kosse har lyckats övertala Emma
att följa med till fotbollsplanen så att hon kan få skjuta mål. För fotboll är det bästa Kosse vet.
På planen vet hon vad hon ska göra, hon förstår hur hon ska hantera bollen och hur hon ska
placera sig och hon är inte rädd att ta.
1 jun 2015 . Passa bollen! ropar Kosse. Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna.
Helst vill hon ha bollen hela tiden!Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna
skott med. Vem då?Och sen är det dags för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan. Nu gäller
det på riktigt!
14 okt 2015 . Kosovare Asllani skänker sitt arvode från barnboken "Passa bollen! ropar
Kosse" till Barncancerfonden, det berättar PSG-stjärnan på Instagram. "För mig är det en
självklarhet att om man har möjlighet att bidra/hjälpa så ska man göra det", skriver Asllani.
Illustratören Caroline Röstlund (Konrads klänning, Tesslas mamma vill inte!),
sportjournalisten och författaren Anja Gatu (Passa bollen! ropar Kosse, Rött kort Therese!)
och bilderboksskaparen Sanna Borell (Jakten) visar exempel ur böckerna och berättar om
processen bakom dem. Moderator: Linnea Lundborg, redaktör.
Det här är den första boken om Kosse och hennes fotbollsäventyr. . nätdejting vad ska man
skriva gymnasiearbete Passa bollen! . Passa! gratis kristen dejtingsajt gratis · dejta mammor
youtube Passa! dejtingsajter golf id Halling T nätdejting för gifta personer. dejting för
mammor. nätdejting nybörjare film nätdejting vad.

Go to. Senaste Bilder · Kändisar · Om Livslogg. Jag har beslutat att skänka mitt arvode från
barnboken "Passa bollen! ropar Kosse" till… Postad av Kosovare Asllani (KosovareAsllani),
Wed Oct 14, 19:50 74. Kommentarer. Livslogg.se — Svenska kändisar bilddokumenterar sina
liv.
21 aug 2015 . Som bekant är jag ingen som gillar fotboll. Men ibland slinker det ner lite fotboll
i bokform . Passa bollen! ropar Kosse handlar om Kosse som älskar att spela fotboll, fotboll är
det enda Kosse tänker på. Hon försöker hela tiden få vara med storebröderna men de smiter
undan. Så får hon med en hel del.
Already read Passa bollen! : ropar Kosse PDF Kindle? if you have not read then you missed a
wonderful thing. Why I recommend PDF Passa bollen! : ropar Kosse ePub to read? because
the author has more experience, education and exploration in the Passa bollen! : ropar Kosse
PDF Download is useful in your life. Passa.
1 jun 2015 . Pris: 124 kr. Inbunden, 2015. Finns i lager. Köp Passa bollen! : ropar Kosse av
Anja Gatu på Bokus.com.
Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i Familjen Helsingborg för att reservera
denna titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera. Utförlig information. Utförlig titel:
Passa bollen! ropar Kosse, av Anja Gatu och Maria Källström ; inspirerade av Kosovare
Asllanis barndom; Serie: Fotbollsstjärnor.
20 maj 2015 . Fotbollsproffset Kosovare Asllanis uppväxt i Vimmerby blir nu en barnbok.
"Passa bollen! ropar Kosse" heter boken. Författare är Anja Gatu.
Passa bollen ropar Kosse.
30 jun 2016 . Berättelsen är en fortsättning på den första boken Asllani, Passa bollen, ropar
Kosse!, men går att läsa fristående. Nu är det dags att börja i ett riktigt lag, och att åka på
fotbollscup! Pirrigt för Kosse, som inte är den mest framfusiga – förutom på fotbollsplanen.
Det är härligt att läsa sportjournalisten och.
14 okt 2015 . Kosovare Asllani stödjer Barncancerfonden. Landslagsstjärnan väljer att skänka
sitt arvode för barnboken "Passa bollen! Ropar Kosse", som är skriven av Anja Gatu och
inspirerad av Asllanis uppväxt, till fonden.(TT)
Fotboll Träning Fusk Match. Ceder, Camilla. Katthämtningen. (Sally, djurens vän). Från 8 år.
Husdjur Djur Längtan Starka flickor Vardagsliv. Fäldt, Emma. Anna Tizianna; På viktigt uppdrag i New York. (Anna Tizianna). Från 6 år. Vardagsliv Syskon Vänskap. Husdjur. Gatu,
Anju. Passa Bollen! ropar Kosse. (Fotbollsstjärnor).
5 jun 2015 . Att fotboll är den största flickidrotten speglas inte i utbudet av barn- och
ungdomsböcker. Anja Gatus nya ”Passa bollen, ropar Kosse!” är en av böckerna som ska råda
bot på det.
Hennes uppväxt i småländska Vimmerby finns beskriven i barnboken ”Passa bollen! ropar
Kosse”. Det är Anja Gatu och Maria Källström som skildrar Kosovare Asllanis väg in i
fotbollen i boken som kom ut lagom till VM förra sommaren. När hon gick till Linköpings FC
säsongen 2007, samma år som hon debuterade i.
5 dec 2015 . Förlaget Olika har även gett ut böcker som hämtat näring ur fotbollsstjärnorna
Charlotte Rohlins och Kosovare Asllanis framgångar på planen. ”Idén kom från en frånvaro”,
sade förläggaren Karin Salmson till SVT:s Kulturnyheterna när ”Passa bollen, ropar Kosse”
kom ut i somras, även den författad av Anja.
19 maj 2015 . FOTBOLL FOTBOLL Den förra LFC-stjärnan Kosovare "Kosse" Asllani blir
huvudperson i den nya boken "Passa bollen! ropar Kosse".
18 jan 2017 . Passa bollen ropar kosse. Jag har läst en bok som heter passa bollen ropar Kosse
och är gjord av Anja Gatu och Maria Källström. den handlar om Kosovara Asllanis barndom.
Kosse går och spelar fotboll med sina 2 äldre bröder och fuskar för att vinna en

kickningstävling. Nästa dag cyklar Kosses brorsor.
Men motståndet är tuffare än vad Kosse hade väntat sig. Nu måste hon kämpa mer än
någonsin! Det här är den andra boken om Kosse och hennes fotbollsäventyr. Den första heter
Passa bollen! ropar Kosse. Serien bygger på landslagsstjärnan Kosovare Kosse Asllanis liv och
är skriven av sportjournalisten Anja Gatu.
Kosse har ett stort intresse: fotboll. Hennes bröder vill inte låta henne vara med och spela.
Kosse övar först själv men sedan tillsammans med kompisen Emma. I skolan ska de vara med
i en fotbollsturnering och möta ett lag där Emine och Felicia går. Två tjejer som har retat
Kosse och Emma. » Finns boken som talbok?
4 maj 2017 . Passa bollen kosse Passa bollen! ropar Kosse av Anja Gatu Landslagsstjärnan
Kosovare Asllani känner vi ju till. Den här boken, och den andra i serien, är inspirerad av
hennes liv. Kosse är egentligen en blyg och försiktig tjej men när hon får spela fotboll blir hon
stark och modig. Helst vill hon ha bollen.
Passa bollen, ropar Kosse! 119.00 kr. Köp boken och gör skillnad: Landslagsstjärnan Kosse
Asllani skänker hela sitt arvode för boken till Barncancerfonden och sin fond ”För liv, lek och
fotboll”. Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela
tiden! Men för att bli riktigt bra måste hon hitta.
20 okt 2015 . Det var skönt att komma tillbaka till den här miljön. Jag har haft jättebra stöd av
tjejerna i laget, säger hon efter tisdagens drygt timslånga träningspass på UIlevi inför EMkvalet mot Danmark på tisdag. Asllani har också beslutat att skänka hela sitt arvode för
barnboken "Passa bollen! ropar Kosse" som kom.
12 jan 2016 . När jag var barn hade jag min framtid färdig: Jag skulle bli fotbollsproffs. Men
möjligheterna att läsa böcker och serietidningar som jag kunde identifiera mig med som tjej
och fotbollsspelare fanns egentligen inte. Så att läsa de fyra böckerna ”Hund på plan!”, ”Kom
igen, kämpa!”, ”Passa bollen! ropar Kosse”.
Отдел: Barn & ungdom, Местонахождение, Расположение / полка: Hcf Högläsning. Всего
1, Выдано до (дата) 1, Дата возврата: 20.12.17. Выдано до (дата). Other titles by the author.
6. 157738. Обложка. Ett väldigt bra litet djur. Автор: Gunér, Emi. 165713. Обложка · Nina
och snöleoparden. Автор: Gunér, Emi.
Passa bollen! ropar Kosse är inspirerad av landslagsstjärnan och PSG-stjärnan Kosovare.
Asllanis barndom och är skriven av sportjournalisten Anja Gatu. Den första heter Passa
bollen! ropar Kosse. Serien bygger på landslagsstjärnan Kosovare Kosse Asllanis liv och är
skriven av sportjournalisten Anja Gatu. Hinta: 13,30.
Asllanis fina gest - skänker bort arvodet. Kosovare Asllani skänker sitt arvode från barnboken
"Passa bollen! ropar Kosse" till Barncancerfonden. Landslagsstjärnan kommer dessutom starta
en insamling med målet att samla in 500,000 kronor. LV - 03 okt 16 kl. 09:40.
8 jun 2015 . Olika förlag har gett ut ett par böcker om fotboll som är inspirerade av riktiga
fotbollsstjärnors barndom. Passa bollen ropar Kosse, handlar om Kosovare Asllani och
personlighet och några detaljer stämmer med verkligheten, medan själva storyn är uppdiktad.
Boken är skriven av Anja Gatu och illustrerad av.
LIBRIS sÃ¶kning:
18 maj 2015 . Boken handlar mycket om Kosovare Asllani, som spelar i damlandslaget i
fotboll. Det är inte hon som har skrivit boken, men hon har berättat om hur hon blev så duktig
på fotboll och också om sin invandrarbakgrund. Sen har journalisten Anja Gatu skrivit själva
boken. Den heter ”Passa bollen, ropar Kosse”.
Funke, Månskensdraken, -, 1, -. Gahrton, Världens bästa fint! -, 1, -. Gatu, Passa bollen! ropar
Kosse, -, 1, -. Gordan, Sam och plånboken, -, 1, -. Goyeryd, Tilde och Teo på scen, -, 1, -.
Hanlon, Vilmas vilda värld, -, 1, -. Hansson, Saga och cirkuslopporna, -, 1, -. Jensen, Dockan

som grät, -, 1, -. Lindell, Drömmen om en hund.
Beatrice Vikberg BibliotekarieNorrfjärdens bibliotek. 22:52 | 2015-11-01. BOKTIPS / Passa
bollen! Ropar Kosse Kosse tycker att det är jobbigt att prata inför klassen. Hon blir röd i
ansiktet och rösten försvinner. När hon spelar fotboll blir hon en helt annan person. Hon
älskar att vinna och vill ha bollen hela tiden. Kosse vet att.
Kosse älskar att spela fotboll. Och hon älskar att vinna. Helst vill hon ha bollen hela tiden!
Men för att bli riktigt bra måste hon hitta en målis att träna skott med. Vem då? Och sen är det
dags för fotbollsturnering med Vimmerbyskolan. Nu gäller det på riktigt! Passa bollen! ropar
Kosse är inspirerad av Futebol dá força.
15 jun 2015 . ”Passa bollen! ropar Kosse”, är titeln och den skildrar hennes uppväxt. Med
boken vill hon öka fotbollsintresset hos unga tjejer. – Direkt när jag fick frågan var det
ingenting jag tvekade över. Jag läste mycket böcker när jag var liten och då handlade de mest
om killar som spelar fotboll. Nu när storyn handlar.
Hagmar, PiaKällström, Maria. Galopp, Saga! Author: Hagmar, Pia. Author: Källström, Maria.
163559. Cover. Passa bollen! ropar KosseGatu, AnjaKällström, Maria · Passa bollen! ropar
Kosse. Author: Gatu, Anja. Author: Källström, Maria. 186086. Cover. Vilket skott,
Olivia!Wegerup, JenniferKällström, Maria. Vilket skott, Olivia!
10 jun 2015 . Det är extremt viktigt att flickor får förebilder från sportens värld. Av alla dessa
skäl tycker jag att den är här boken är så viktig, berättar Jennifer. Förlaget Olika ger även ut
Passa bollen! ropar Kosse, skriven av Anja Gatu och fritt baserad på landslagsstjärnan
Kosovare Asllanis liv. Image - 1. Bild: Olika förlag.
PASSA BOLLEN! : ROPAR KOSSE av Anja Gatu handlar om Kosse, en tjej som brinner för
att spela fotboll och göra mål. Läs den första boken om Kosse, tjejen som älskar att spela
fotboll. Kosse spelar fotboll så fort hon kan och hon älskar att vinna och allra helst vill hon ha
bollen – helst hela tiden! Men om man ska bli.
Pris: 114 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Passa bollen! : ropar
Kosse av Anja Gatu (ISBN 9789187413445) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Kosse har ett stort intresse: fotboll. Hennes bröder vill inte låta henne vara med och spela.
Kosse övar först själv men sedan tillsammans med kompisen Emma. I skolan ska de vara med
i en fotbollsturnering och möta ett lag där Emine och Felicia går. Två tjejer som har retat
Kosse och Emma. » Finns boken som talbok?
PASSA BOLLEN! ROPAR KOSSE OS pågår för fullt! Vi håller tummarna för att
fotbollslandslaget ska nå ända till prispallen Och när vi inte kan se stjärnorna på teve, då läser
vi böcker om dem istället! "Passa bollen! ropar Kosse" har blivit en av våra bästsäljare här på
förlaget. Hittills har den sålt i över 5000 exemplar!
23 jul 2015 . Efter VM i Kanada och pågående U21EM spelar ju snart MFF igen och ja, hur ska
man egentligen ha tid att läsa? Boken Passa bollen ropar Kosse (Olika förlag) av journalisten
Anja Gatu och illustratören Maria Källström kom väl till pass när Tyskland förpassat Sverige
ur VM. Vi tröstade oss med den här.
Leksaker leksaker online Jämlek könsneutrala leksaker leksaker på nätet.
Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja. 225059. Omslagsbild. Mot toppen! Av: Zimakoff,
Daniel. 216539. Omslagsbild. Sassa brassa Mandel-Kakan. Av: Jacov, Karin. 220313.
Omslagsbild. Öppet mål. Av: Ljunggren, Magnus. 134101. Omslagsbild. På egna ben. Av:
Wallin, Ylva. 214163. Omslagsbild. Kom igen, kämpa!
325801. Omslagsbild · Malte Modig och glitterhästen. 321176. Omslagsbild. Livet på en pinne.
321178. Omslagsbild · Åse och grodan. 321627. Omslagsbild. Småkrypsboll. 1 2 3. Böcker för
6-9 år. 15. 331942. Omslagsbild. Spökhunden. 334917. Omslagsbild · Skorstensjul. 332823.
Omslagsbild. Passa bollen! ropar Kosse.

Passa bollen! ropar Kosse (2015). Omslagsbild för Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Passa bollen! ropar Kosse. Hylla: Hcf. Bok i serie
(1 st) Bok i serie (1 st), Passa bollen! ropar Kosse. Markera:.
1 jun 2015 . Det här är den första boken om Kosse och hennes fotbollsäventyr.
10 nov 2017 . Avdelning: Barn&ungdom, Placering: Tema, Hylla: Förskola/skola. Totalt: 1.
Inte inne. Haninge Bokbuss. Hylla: Hcf. Totalt: 0, Beställda: 2, Leveransdatum: 2017-11-10.
Beställd. Andra titlar av samma författare. 17. Previous. 211674. Omslagsbild. Lo borstar
tändernaKällström, Maria. Lo borstar tänderna.
2 feb 2016 . Läst hennes bok. Ungdomarna som varit med i VIF:s läsförståelseprojekt har läst
Asllanis bok "Passa bollen! ropar Kosse". – Alla som var med i projektet fick en
videohälsning från "Kosse" och sedan skickade hon signerade kort, men ambitionen är
fortfarande att få hit henne fysiskt. Har ni kontakt nu?
20 maj 2015 . Fotbollsstjärnan Kosovare Asllani är huvudperson i en ny bok för barn. Boken
heter Passa bollen! ropar Kosse. Den handlar om Kosovare Asllani när hon var liten och
började spela fotboll. Boken är skriven av. Anja Gatu och Maria Källström. Boken handlar inte
bara om fotboll. Den handlar också om hur.
PASSA BOLLEN, ROPAR KOSSE! av Anja Gatu. Den här boken handlar om damlandslagets Kosovare Asllani. Kosse gillar fotboll och att vinna. Hon tränar inför en
skollagsturnering där hon ska möta två tjejer i ett av motståndarlagen som har varit taskiga mot
henne. Jag kände inte igen mig i boken, fastän jag tränar.
18 maj 2015 . Boken heter "Passa bollen! ropar Kosse" och släpps den 1 juni. Kosovare
Asllani är född i Kristianstad och spelar sedan 2012 i Paris Saint-Germain. – Boken är inte en
biografi, utan en skönlitterär historia som bygger på Asllanis karaktär och historia. Jag har
ändrat och dramatiserat en del av det som hänt,.
Passa bollen! ropar Kosse (2015). Omslagsbild för Passa bollen! ropar Kosse. Av: Gatu, Anja.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Passa bollen! ropar Kosse. Bok i serie (1 st) Bok i
serie (1 st), Passa bollen! ropar Kosse. Markera:.
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