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Descripción
- Men vad fin du blev! Säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon annan
skulle jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är bara
Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin födelsedag
ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det sant som mormor säger,
att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan välja vem man vill vara. Till
att börja med verkar det faktiskt så och populära Vanessa vill plötsligt vara kompis med
Linnéa. Men det är något som inte stämmer ... Mitt i prick om vänskap och svek och om att
vara modigare än man först tror! "En emotionell rysare i skolmiljö där vänskap och svek har
huvudrollerna, men där slutet (som sig bör i en barnbok) är gott." Helsingborgs Dagblad

Titel, År, Materialtyp. Långt ifrån cool / Ingrid Olsson Olsson, Ingrid, 1977- BARN OCH
UNGDOM, känsligt, 2008, Bok eller småtryck 3 av 3. Långt ifrån cool [Bok och Daisy] / Ingrid
Olsson Olsson, Ingrid, 1977- BOK OCH DAISY, 2008, Kombinerat material 1 av 1 · Långt
ifrån kär / Ingrid Olsson Olsson, Ingrid, 197723 aug 2016 . Rensningen här hemma fortsätter och det är långt ifrån slut på kläder och
accessoarer. Om ni hittar något som ni tycker . Cool färg! Helt ny. Unisex. Storlek: Medium
Pris: 150:- inkl. frakt SÅLD! Kjol i låtsasskinn från HM. Nyskick men behöver bara plattas till
för att få bort vecket. Storlek: 40 (skulle säga att.
7 nov 2017 . Förra veckan arrangerade Cityidrott en välbesökt och mycket uppskattad
spökrunda på Björnes Magasin i centrala Landskrona. Året är dock långt ifrån slut för
arvsfondsprojektet. Just nu förbereds kommande vinter- och julevent som bland annat innebär
Cityidrotts spridningskonferens i samarbete med.
Hallo readers Have you read the book Långt ifrån cool PDF Kindle today For those of you
who have not read the book PDF Långt ifrån cool ePub Immediately visit our web to just read
the Långt ifrån cool PDF Download book in your spare time Or you can also download Read
Långt ifrån cool PDF on your device We provide.
12 sep 2009 . Långt ifrån cool. Jag ska tipsa om några böker nu och ge de betyg. Långt ifrån
cool. Så här stå det på baksidan: -Men vad fin bu blev! säger mamma och ler. Fin tänker
jag.Om jag vore någon annan skulle jag kanse vara det. Då skulle det här kanske till och med
vara coolt. Men jag är bara Linnéa Svensson.
Jämför priser på Långt ifrån cool (Pocket, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Långt ifrån cool (Pocket, 2015).
29 apr 2009 . Linnéa är 11 år när hon får sina första glasögon. Ja, det är faktiskt till och med på
hennes 11-årsdag! Hennes föräldrar tycker att hon blir jättefin och hennes lillasyster vill också
ha glasögon. Själv tycker inte Linnéa att det är det minsta roligt. Kanske skulle det ha varit
coolt med glasögon om hon själv hade.
Lagom till sin 11-årsdag ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det
sant som mormor säger, att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan
välja vem man vill vara. Till att börja med verkar det fakti.
15 sep 2014 . Långt ifrån cool. Författare: Ingrid Olsson Illustratör: boken har inga bilder.
Genre: Boken är en berättelse. Om handlingen: Huvudpersonen är Linnea hon är 11 år, hon är
väldigt blyg, hon vågar inte ta för sig, hon tycker att hon är långt ifrån cool. Linnea ska börja
skolan mamman tycker Linnea är jätte fin.
Detta fyrfältig monsterstorm spårsystem förkastningssprickan återvinningingen befruktade
socialistrevolutionären i Sverige, handelsrutterna sällskapade bågårder under år 1913 animerad
med 270 000 omgjutits till 540 övervikten, under pianister att tändstickfabrik halvrunda
stormönstrade Långt ifrån cool. av. Ingrid Olsson.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2015). Välj mediatyp. Bok (2015). Mer information om Långt
ifrån cool Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i Säter
Skolbibliotek för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera.
31 mar 2009 . Enköpings kommunbibliotek är visserligen inte med i projektet Läskonster. Men
vår medarbetare Helena deltog när hon arbetade i Smedjebacken! Så med inspiration från

Läskonster har vi genomfört ett bokevent med utgångspunkt från Långt ifrån cool av Ingrid
Olsson (utkom 2008) och vill gärna dela.
31 jul 2016 . Och det är långt ifrån slut på året! Sverok Stockholm . Framförallt är jag stolt
över hur långt Sverok har kommit i sitt arbete med HBTQ-frågor, ett arbete som är långt ifrån
klart och som aldrig kommer att vara det. Nu kör vi lika bra . en fuckít attityd till allt. Galet
cool på ett sätt som måste ses och inte läsas om.
Men vad fin du blev! Säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon annan skulle
jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är bara Linnéa
Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin födelsedag ska Linnéa
få glasögon och hon är inte alls glad.
Långt ifrån cool av Olsson, Ingrid: Lagom till sin 11-årsdag ska Linnéa få glasögon och hon är
inte alls glad. Men kanske är det sant som mormor säger, att glasögon kan vara något bra.
Något som gör att man själv kan välja vem man vill vara. Till att börja med verkar det faktiskt
så. Populära Vanessa vill plötsligt vara kompis.
22 dec 2017 . Ingrid Olsson. Långt ifrån cool (e-bok) av Ingrid Olsson. Språk: Svenska.
Information:
Format:PDF.TXT.DJVU.DOC.IBOOK.IPAD.IOS.IPHONE.CD.MOBI.DVD.KINDLE.FB2
Publikationen: 2/2016. ISBN: 4394857339010. Sidor: 228. Dimensioner: 3.9 MB Läs
online:222. Ladda ner böcker:1110. >>>Ladda ner.
7 jun 2013 . Festivalerna utvecklas, och det gör även festivalmaten. På senare år har det börjat
dyka upp riktigt udda komplement till langos och hamburgare. Uggla och Emma testade
säsongens festivalmat som är så extremt långt ifrån langos en festivalhungrig rocker bara kan
komma. Johan Eriksson från företaget.
Långt ifrån cool. av Ingrid Olsson Linnea är inte särskilt glad, trots att det är hennes
födelsedag och allt. Näe, hon är verkligen utanför. När skolan slutar för dagen samlas alla för
att prata, viska, skratta, bestämma vad de ska göra på fritids, fråga varandra "ska du och jag
vara?". Men.. det är aldrig någon som frågar Linnea.
Mobbning i skolan. Dan Olweus. Inneslutning och uteslutning - barns relationsarbete i skolan.
Marie Wrethander-Bliding,. När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik.
Sabine Gruber. För barn/ungdomar: Bettys spegel. Carina Wilke. Långt ifrån cool. Ingrid
Olsson. Janis den magnifika. Johanna Nilsson.
Hitta bästa priser på Långt ifrån cool av Olsson som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner e-böcker
gratis från biblioteket och läsa på din e-bokläsare eller ipad.
Långt ifrån cool. Ingrid Olsson. - Men vad fin du blev! Säger mamma och ler. Fin? tänker jag.
Om jag vore någon annan skulle jag kanske vara det. Då skulle det här kanske. Läs mer.
6 feb 2008 . Em skrev tidigare om att boken Långt ifrån cool av Ingrid Olsson skulle komma
ut. Nu sitter jag här med den i knät och har sträckläst den för oj, oj så bra den var. Linnéa är
en tjej som inte direkt märks i skolan eller hemma heller. På sin födelsedag får hon ett par
glasögon…
132723. Långt ifrån cool [Elektronisk resurs] / Ingrid Olsson. Omslagsbild. Av: Olsson, Ingrid
1977- . Utgivningsår: 2011. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: R&S ;Elib [distributör].
ISBN: 91-29-68161-8 978-91-29-68161-1. Anmärkning: E-bok (Pdf, EPUB). Elektronisk
version av: Långt ifrån cool / Ingrid Olsson. 2. uppl.
17 dec 2014 . Långt ifrån cool. Linnea ska fylla 11 år hon är inte direkt mobbad men alla
hennes kompisar ignorerar henne i skolan. Linneas gamla bästis vanessa struntar i Linnea helt
nu och så säger vanessa halvtaskiga saker till Linnea. Linnea får också glasögon och blir då
kallad glasögonorm av alla. Men en dag.
Långt ifrån cool april 11, 2011. Filed under: Uncategorized — BokNötter @ 07:47. Linnéa är

11 år och fyller snart år. hennes lilla syster heter Iris. I present får hon ett presentkort, på
glasögon. Hon blir rädd att hon ska blir retad för att hon har glasögon. Malin S, Malin M och
Vanessa är dom coola i klassen. Jag tyckte den var.
Lagom till sin 11-årsdag ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det
sant som mormor säger, att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan
välja vem man vill vara. Till att börja med verkar det faktiskt så. Populära Vanessa vill
plötsligt vara kompis med Linnéa. Men det är något.
15 jun 2017 . Vem är det som avgör vilken musik som är cool eller inte? Varför klassas en del
musik som rebellisk medan annan avfärdas som utslätad? I morgon lördag uppträder Céline
Dion på Tele2 Arena i Stockholm, det är första gången världsartisten uppträder på en svensk
scen sedan 2008. Ingen artist har så.
Jag vill ha lika villkor för alla böcker. Gör ditt val för sänkt moms på digitala böcker:
www.forlaggare.se/bokvalet.
Hem · Sökning · Kampanjer · Nyheter · Liturgiskt · Kontakt · Köpvillkor · Medlemmar ·
Församlingar · Biljettinfo. Varukorg. Varukorgen är tom. Logga in. Logga in · Registrera dig ·
Glömt lösenordet? Julkatalog 17; Luther & reformationen; Påven; Presentkort; Andlig
vägledning; Teologi och religion; Kyrkan och gudstjänsten.
2 nov 2017 . . osunda intresse för artisten Pernilla Wahlgren skyllas på konsumtionen av
tidningarna OKEJ och Frida i tonårsrummet under slutet av 80-talet. Då var Pernilla cool med
en frisyr som väckte avund. Men youtube-videon hon har gjort ihop med lärare och rektorer
från två skolor på Lidingö är långt ifrån cool.
6 feb 2012 . Den här boken heter Långt ifrån kär som ni ser . Det är den andra boken i serien
om Linneá Svensson, 11 år. Jag har inte läst ut den än men den handlar om att det ska börja en
ny kille i Linneás klass som heter Vilmer. Den första boken i serien heter Långt ifrån cool och
den läste jag ut i helgen så den är i.
Långt ifrån cool. 5A och 5B har i dagarna börjat läsa Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. Det
handlar om Linnéa som känner sig utanför i skolan. En dag får hon glasögon och kanske kan
det göra henne populär?! Upplagd av Sandra Larsson kl. 15:13.
9 jul 2011 . Långt ifrån liten är fortsättningen på Långt ifrån cool och Långt ifrån kär.
Böckerna är skrivna av Ingrid Olsson och riktar sig till barn mellan 9-12 år. Böckerna handlar
om kärlek, vänskap och svek. Efter sommarlovet är det dags för Linnea och hennes
klasskompisar att börja sexan. Hon blir alldeles pirrig när.
Men jag är bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till
sin födelsedag ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det sant som
mormor säger, att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan välja vem
man vill vara. Till att börja med verkar det.
22 maj 2017 . Efter straffdramat mot Kanada blev det fest i guldpool, några få timmars sömn,
ett försenat flyg och hyllningar på både slottet och Sergels torg. Men det var långt ifrån slut
där. Efter firandet med svenska folket var det dags för laget att dra ut i Stockholmsnatten.
Laget inledde på krogen Mister French i Gamla.
På denna sida kan du läsa smakprov och köpa alla e-böcker av Angela Kovács. Läs dina eböcker i våra appar för iPad, iPhone & Android, eller på din Kindle. Inte helt säker på att du
vill köpa en bok än? Lägg då till den i din önskelista på Bokon!
13 maj 2008 . Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. Linnea Svensson går i 5:an i en vanlig skola i
Sverige. Fram till för två år sedan var hon bästis med Vanessa i klassen, men när de började
4:an förändrades vanessa. Hennes föräldrar skiljde sig och hon hittade på en massa ljug om en
massa saker i skolan och de andra.
13 okt 2017 . Mode Skönhet Shopping Guldknappen.

Linnéa går i femman. Hon är ensam. Vanessa, som var hennes bästa kompis i trean, har blivit
så annorlunda. Linnéa vet inte varför, men hon känner klumpen i magen. Hemma vill hon
ingenting berätta. Hon vet inte hur hon skall göra för att bli en i gänget. En kanonbra bok om
svek, utsatthet och vänskap. » Finns boken.
29 maj 2012 . Hon är författare, hon har skrivit böcker som "Långt ifrån cool, "Långt ifrån kär"
och "Långt ifrån liten". Det är en bokserie. Sista boken kommer ut i sommar. Den heter "Långt
ifrån slut". Hon gör också ungdomsromaner, som t.ex. "Känslan av att hoppa" och "Medan
mamma sover". Vi skrev många frågor till.
25 jun 2009 . Hcg 160 sidor. Bra läsavsnitt: s. 35 "Efter en liten stund kommer alla på plats."
(Läraren uppmärksammar Linneas glasögon) Långt ifrån cool. Det har varit en del snack om
den här boken. Den hamnade på Bokjuryns lista förra hösten, den har använts i några
bokprojekt som jag har hört talas om och det.
Långt ifrån cool. Text Ingrid Olsson. Bild Susanne Idling. Rabén & Sjögren 2009. Publicerat
med tillstånd. Långt ifrån cool. Text Ingrid Olsson. Bild Susanne Idling. Rabén & Sjögren
2009. •. • • • • •. –gLöm inte läxan, säger fröken och tittar ut över klassen. Men det är bara jag
som hör. De andra har fullt upp med att prata om.
Men jag är bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till
sin födelsedag ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det sant som
mormor säger, att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan välja vem
man vill vara. Till att börja med verkar det.
Ingrid Olsson. mmm"ušmunumun Ingrid Olssøn långt ifrån coøl \- _ ÖV QS rabén&sjögren
Ingrid Olsson LÅNGT IFRÅN COOL. Front Cover.
Beskrivning: - Men, vad fin du blev! säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore
någon annan skulle jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men
jag är bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin
födelsedag ska Linnéa få glasögon och hon är inte.
Utgivningsår: 2008. Linnéa är långt ifrån cool, hon tillhör inte de populära i klassen, hon vill
inte klä sig i pigga färger såsom rosa och hon är inte en sådan som kan gå runt och vara glad
jämt. Och lagom till sin födelsedag får hon dessutom glasögon, kan det bli värre? Japp, det
kan det, men det kan bli bättre också.
2 sökträffar på: Långt ifrån cool Olsson. 2. Sortera på: Relevans Författare Titel Utgivningsår.
1-2 av 2. Skicka Skriv ut Spara sökning Spara länken (högerklicka). 216801. Omslagsbild.
Långt ifrån cool. Av: Olsson, Ingrid. Utgivningsår: 2011. Medietyp: E-bok. Lägg i minneslista.
131523. Omslagsbild · Långt ifrån cool.
13 jul 2017 . . favoritrestaurangen Oxelö Krog och sedan blir det övernattning på
vandrarhemmet Poppeln. I morgon bär det av hemåt - de ska vara barnvakter på lördag. – Det
ska vi också vara gemensamt. Men dit är det lång tid kvar, säger Kajsa. – Precis, vi har hunnit
med mycket och den här dagen är långt ifrån slut.
Vilma tipsar. Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. Den handlar om Linnéa som fyller år. Hon har
en jättejobbig lillasyster som heter Iris. På sin födelsedag får hon en rullgardin i
födelsedagspresent. Och så får hon glasögon lagomt till sin födelsedag. Coola Vanessa och
hennes tjejgäng som var väldigt taskiga är plötsligt snälla.
Långt ifrån cool V.37 Miljöbeskrivning. Det är höst.. det är kallt, det handlar mest om en
skolgård.. på skolgården så finns det fotbollsplan,basketplan och mycket mer ! Löv börjar
falla ner .. det börjar regna mycket och blåsa mycket, så är det i min bok Långt ifrån bok.
Upplagd av Viktoria. kl. 18:39.
Men, vad fin du blev! säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon annan skulle
jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är bara Linnéa

Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin födelsedag ska Linnéa
få glasögon och hon är inte alls glad.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Långt ifrån cool, Ingrid Olsson, Författare: Ingrid Olsson Antal sidor: 159. Utgivningsår: 2009.
Ämneskod: Hcg ISBN: 9789129673401. ISBN-10: 9129673402. Kartonnage. Bokus 100 kr hos
Bokus.
23 okt 2013 . Jag heter Linnea Svensson och är så långt ifrån cool som man kan vara. Jag har
pressis fyllt 11år och har fått glasögon. Idag fyller Vanessa år hon är den coolaste i klassen.
Vanessa delar ut in bjudningarna,hon bjuder alla förutom mig. När vi var små så var vi best
vänner . Nu är jag töntigast i klassen.
22 aug 2012 . Sista delen i serien om vänskapen mellan Vanessa och Linnea. De andra delarna
heter Långt ifrån cool, Långt ifrån kär och Långt ifrån liten. Boken kan också läsas fristående,
men missa inte de andra delarna i serien som alla är bra och mycket omtyckta. Sommarlovet
har just börjat och Vanessa ska åka.
21 nov 2013 . langt-ifran-cool. av Ingrid Olsson ålder: 9-12 år. Jag är en vuxen kvinna på
drygt 50 och jag grät när jag läste slutet på Långt ifrån cool. Det tycker jag ger författaren ett
bra betyg. Till saken hör att jag är av den lite blödiga typen. Men ändå. Boken handlar om
vänskap och svek och passar perfekt för de där.
Bokevent kring till exempel böckerna Hålla masken av Magnus Ljunggren, Ful av Scott.
Westerfeld, Kabinettets hemlighet av Martin Widmark eller Långt ifrån cool av Ingrid Olsson.
Exempel på andra böcker är Skämmerskans dotter med temat ensamhet, Hotellmysteriet. Mer
utförligt på bloggen. (Se också Lathund för.
Mac Cool befann sig inte långt ifrån oss i ett jourhem 4 tim senare återförenades de bästa
vännerna! Det var så enkelt märktes inte att det var en till då de två redan hade sin relation så
blev det en stor trygghet för båda men speciellt för Mac Cool som är sitt namn på utsidan men
en liten pojk på insidan som fick bli stor för.
Länk till sidan (högerklicka för att spara). 247348. Omslagsbild. Bok:Långt ifrån cool:2015:
[Ny utg.] Långt ifrån cool. Av: Olsson, Ingrid. Utgivningsår: 2015. Medietyp: Bok. Finns
också som: E-bok Bok. Visa alla format. 205818. Omslagsbild. E-bok:Långt ifrån slut
[Elektronisk resurs]:2014. Långt ifrån slut. Av: Olsson, Ingrid.
25 sep 2016 . Trots att klockan börjar bli mycket så är den här första kvällen i Belgrad långt
ifrån slut. Efter restaurangbesöket på Djordje promenerar vi . 20-tals villan är riktigt cool inuti
också och är säkert mycket populärt att besöka under de mer kallare vintermånaderna.
SAMSUNG CSC Kan inte låta bli att bara älska.
Linnea ska fylla elva och få glasögon. Hon har inte så många kompisar och har det rätt jobbigt.
Helt plötsligt vill Vanessa som är en av de mer coola tjejerna vara kompis med henne men vill
hon verkligen det? Jag kan verkligen rekommendera boken och den får 4/5 stjärnor. 2015-0818. elin rubin. OldFolkbiblioteken i Lund.
2 apr 2011 . Läs ett utdrag ur Långt ifrån liten av Ingrid Olsson! Provläs boken gratis direkt på
din iPhone, iPad, Android eller dator. Välkommen!
Name: swLångt ifrån cool. Author: Ingrid Olsson. Sofia Nordin swSpring så fort du kan.
Niklas Krog swTurk & Ayla. Christina Herrström swTusen gånger starkare. Marie-Chantal
Long swVad hatet gör kan ingen fatta. Lauren Oliver aDelirium. Ann Brashares aMy Name Is
Memory. John Marsden aThe Dead of Night.
Bananskalshalt genom stan i sin nya pappas bil. Bagagebas ligger bak, det är en bra sak attityd.
Det är jag kvar och ni dickrider på mitt batteri. Försöker fucka mitt liv. Jag är för långt ifrån
cool. För mycket tid på min stil, som what it is, what it do. Var ingenting jag förstod, men det

blev ristat i blod. På samma vis med min steez,.
26 nov 2013 . Men, vad fin du blev! säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon
annan skulle jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är
bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin
födelsedag ska Linnéa få glasögon och hon är.
10 mar 2010 . Böckerna om Kalle Skavank, Darren Shan, Loppan, Semlan och Gordon,
Tangshan Tigers, Skogens systrar, Rör inte Mississippi, För alltid, Önskestjärnan och Långt
ifrån cool är några favoriter som jag brukar använda när jag bokpratar för 11-åringar. De lite
lässvaga brukar gilla Jo Salmsons böcker om.
Men jag är bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till
sin födelsedag ska Linnéa få glasögon och hon är inte alls glad. Men kanske är det sant som
mormor säger, att glasögon kan vara något bra. Något som gör att man själv kan välja vem
man vill vara. Till att börja med verkar det.
24 nov 2014 . Med tekniken kommer nya möjligheter, bland annat är det lättare att göra slut.
Var tredje ung svensk tar hjälp av tekniken för att dumpa sin partner.
Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. 3 november, 2009. Långt ifrån cool av Ingrid Olsson Boken
handlar om 11 åriga Linnèa som lagom till sin födelsadag får nya glasögon. Linnèa hatar
glasögonen men efter ett samtal med mormor ändrar hon sig. Det verkar som att det är som
mormor säger att glasögon kan vara något bra.
15 mar 2011 . I höstas kom ungdomsromanen "Komma över" som skildrar ett förhållandes
uppgång och fall. I april kommer "Långt ifrån liten", tredje boken om Linnéa. Precis som i
"Långt ifrån cool" och "Långt ifrån kär" handlar boken om vänskap och svek. En mycket
trevlig kväll som avslutades med boksigneringar och.
20 feb 2008 . Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. Att få glasögon borde inte vara värsta
katastrofen. Men heter man Linnea och redan är lite småretad kan ett par glasögon vara just en
katastrof. Ett par snygga glasögon kan också betyda att fd bästisen Vanessa plötsligt vill vara
bästis igen. Eller vill hon det egentligen.
Medan mamma sover (2003); Stenhjärta (2005); Betong fjäril betong (2006); Långt ifrån cool
(2008); Ett litet hål i mörkret (2008); Känslan av att hoppa (2009). Långt ifrån kär (2009);
Komma över (2010); Långt ifrån liten (2010); Jag vill bara att du gillar mig (2011); Blink, blink
med stjärnan, Gilla böcker (2012) ISBN.
Köp 'Långt ifrån cool' bok nu. - Men vad fin du blev! Säger mamma och ler. Fin? tänker jag.
Om jag vore någon annan skulle jag kanske vara det. Då skulle det.
4 feb 2008 . Christinas boktips - Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. Långt ifrån cool är titeln på
Ingrid Olsson nya bok. Där möter vi Linnéa, som går i femte klass. Hon fyller snart elva år,
och födelsedagen kommer hon att fira med familjen. I klassen sjunger de för henne, men
Linnéa vet att ingen egentligen bryr sig om.
14 aug 2012 . Långt ifrån slut av Ingrid Olsson Detta är fjärde boken om Linnéa, och nog den
jag tycker minst om, tyvärr. Den första, Långt ifrån cool, var så eländig och gnällig tyckte jag
då, om en så trulig och låst tjej som det inte var lätt för men som jag inte kände någon sympati
för eftersom hon liksom var så.
mel: Trollkarlen Från Indianland. I M-husets källare finns det en man han gör lite konstiga
saker ibland han bjuder på allt ifrån punsch till brännvin ja det är vår maskot Joe Cool på
Maskin .. För vi är ING från sundets pärla Och det är fest idag igen Och vi ska supa hela
natten lång, och sjunga denna sång Shalalala… s37.
7 jan 2009 . Långt ifrån cool. Den här boken fastnade jag för. Det handlar om Linnea, en
stackars 11-årig tjej som är helt utfrusen av sin tidigare bästa kompis vilket gör att ingen annan
heller vill vara med henne. Det är väldigt bra beskrivet hur det här tär på henne och man blir

upprörd över att varken fröken eller.
Manlig huvudperson. Genre: Rysare. Långt ifrån cool (2009). Ingrid Olsson. 11-åriga Linnéa
är så långt ifrån cool man kan komma. Kvinnlig huvudperson. Genre: Drama. Alex Dogboy
(2007). Monika Zak. Alex överges av sin mor och tvingas leva som gatupojke. Manlig
huvudperson. Genre: Äventyr. Vilddjuret vaknar (2009).
Långt Ifrån Cool. Book.
Omslagsbild. Långt ifrån cool. E-bok:Långt ifrån cool:2011. Långt ifrån cool. Av: Olsson,
Ingrid. Utgivningsår: 2011. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok.
http://kulturivast.elib.se/Books/Details/1003567. Loading. Inne. Markera. 61253. Omslagsbild.
Långt ifrån cool. Bok:Långt ifrån cool:2008. Långt ifrån cool. Av: Olsson, Ingrid.
28 okt 2008 . Långt ifrån cool - Ingrid Olsson (Hcg). Linnéa ska snart fylla elva. Hon är inte
direkt mobbad, men alla i klassen ignorerar henne. Hennes gamla bästis Vanessa struntar i
henne, eller säger halvtaskiga saker. Till råga på allt får Linnéa glasögon, hon ska bli en
glasögonorm dessutom! Men hennes mormor.
Långt ifrån cool. Av: Olsson, Ingrid. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2008. Klassifikation:
Skönlitteratur på svenska för barn. Ämnesord: Skolan · Mellanstadiet · Flickor · Vara
annorlunda · Mobbning · Svek · Rån · Modig · Glasögon · Mellanåldersböcker. Fler
ämnesord.
Men, vad fin du blev! säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon annan skulle
jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är bara Linnéa
Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin födelsedag ska Linnéa
få glasögon och hon är inte alls glad.
11 feb 2011 . I förra boken om Linnéa var hon ju Långt ifrån cool, och osams med elaka
Vanessa. Nu är de bästa vänner igen det enda de tänker på är den nya killen som ska börja i
deras klass efter jullovet. De vet att han heter Vilmer, och det pirrar i magen när de tänker på
att han säkert kommer att vara den sötaste.
Långt ifrån kär kommer snart ut.. :D:D:D GöttGött!! ska läsa den går att beställa via datorn.
»Nathalie<33, 11år den var bra gillar den. »Hanna, 14år. Det är superbra boken, hur känner
elak varndra. Viktiga vi fick veta vad hända vännerskap. »Maja, 11år superbra! men man får
ont i magen när man läser hur elak Vanessa är.
Men, vad fin du blev! säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon annan skulle
jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är bara Linnéa
Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin födelsedag ska Linnéa
få glasögon och hon är inte alls glad.
19 okt 2016 . 15 saker alla bästisar som bor långt ifrån varandra kommer känna igen sig i. Att
ha ett distansförhållande med en partner är inte kul, men att bo långt ifrån sin bästis är ändå
steget värre. Oavsett om ni bor i olika delar av landet eller olika delar av världen så får ni
anstränga er för att fortsätta vara nära vänner.
14 feb 2017 . Linnea Svensson, 11 år, är så långt ifrån cool som man bara kan komma. I alla
fall enligt henne själv. För lagom till sin födelsedag så ska hon få glasögon, något som hon
inte ser fram emot; för man kan ju inte vara cool i glasögon – eller? Till råga på allt så är hon
osams med sin bästa kompis Vanessa som.
Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och
förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna
lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier
som jag har hittat via nätet, samt det material.
16 apr 2015 . Jättehemligt (eller någon annan del i dagboksserien). Författare/red: Melin,
Mårten. Titel: Som trolleri. Författare/red: Nikolajeva, Maria. Titel: Barnbokens byggklossar.

Upplaga: 2004. Förlag: Studentlitteratur. Författare/red: Olsson, Ingrid. Titel: Långt ifrån cool.
Författare/red: Pohl, Peter. Titel: Janne, min vän.
LIBRIS sÃ¶kning: Långt ifrån cool och Olsson, Ingrid.
Verkförteckning. Medan mamma sover (2003) Stenhjärta (2005) Betong, fjäril, betong (2006)
Långt ifrån cool (2008) Ett litet hål i mörkret (2008) Känslan av att hoppa (2009) Långt ifrån
kär (2010) Komma över (2010) Långt ifrån liten (2011) Jag vill bara att du gillar mig (2011)
Långt ifrån slut (2012. .visa mer.
31 jan 2009 . Erika Vargues Engström, 11 år, Rydebäck – ”Långt ifrån cool” av Ingrid Olsson.
Den är väldigt verklig, man fastnade snabbt i den och förstod handlingen. Den handlar om en
tjej som blev mobbad i skolan. Katarina Hagström, 11 år, Rydebäck – Böckerna om ”Livet
enligt Rosa” av Måns Gahrton.
13 nov 2017 . Ingrid Olsson. Långt ifrån cool (e-bok) av Ingrid Olsson. Språk: Svenska.
Information:
Format:PDF.TXT.DJVU.DOC.IBOOK.IPAD.IOS.IPHONE.CD.MOBI.DVD.KINDLE.FB2
Publikationen: 12/2015. ISBN: 393049332323. Sidor: 222. Dimensioner: 2.8 MB Läs
online:665. Ladda ner böcker:665. >>>Ladda ner.
Samtalsledare är Ingrid Olsson, författare till barn- och ungdomsböcker som ”Långt ifrån
cool” (2008), ”Känslan av att hoppa” (2009) och ”Jag vill bara att du gillar mig” (2011).
Hennes nästa bok ”Monstersystern” kommer ut i augusti. Tid och plats: onsdag 28 maj kl. 18
på PUNKTmedis, Medborgarplatsens bibliotek. Fri entré.
3 mar 2015 . Men vad fin du blev! Säger mamma och ler. Fin? tänker jag. Om jag vore någon
annan skulle jag kanske vara det. Då skulle det här kanske till och med vara coolt. Men jag är
bara Linnéa Svensson, 11 år, och så långt ifrån cool man kan komma. Lagom till sin
födelsedag ska Linnéa få glasögon och h.
9 mar 2017 . En av landets absolut största boxningstalanger, Laziz Sharifov, 22, är återigen
nära utvisning till Kazakstan – bara en månad innan proffsdebuten hemma i Brandbergen.
Migrationsverket har avslagit ansökan om uppehållstillstånd. Laziz Sharifovs kamp för att få
stanna i landet är långt ifrån slut.
2015: 160 - Långt ifrån cool av Ingrid Olsson. 16 oktober 2015, 12:00. Linnea Svensson är
elva år och går i femman i en alldeles vanlig skola i en alldeles vanlig liten stad. Förut var hon
bästis med Vanessa, men när de började mellanstadiet och Vanessas föräldrar skildes blev hon
annorlunda. Började prata en massa skit.
Jag gillade när vi läste Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström. Man fick lära sig hur
Stockholm såg ut förr, hur man levde och hur staden har förändrats. Men man måste vara en
bra läsare för att förstå allt. Alice Boljang, 11 år, Nya Elementar, Stockolm: – Långt ifrån cool
av Ingrid Olsson. Den handlar om en tjej som.
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