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Beskrivning
Författare: Emylia Hall.
Hyllad debutroman om längtan till barndomens somrar

Beth Lowe arbetar på ett konstgalleri i London. En dag får hon ett tjockt brev med posten - ett
brev som vänder upp och ner på hela hennes tillvaro. Där framgår nämligen att hennes
mamma, som hon inte haft kontakt med på många år, är död. I brevet finns också en bok med
foton som mamman har gjort och döpt till Sommarboken.
Beth har under lång tid trängt undan sina barndomsupplevelser, men nu återvänder alla
bitterljuva minnen. De förtrollande somrarna hos hennes bohemiska mamma i den lilla
konstnärsstaden vid sjön i Ungern. Kontrasten mot det stillsamma livet hos pappa i England.
Och den allra sista, fruktansvärda sommaren.
Sommarboken är en magisk debutroman med den där betvingande, sagoaktiga "nu ska jag
berätta"-känslan. Soldränkta minnen blandas med längtan till barndomens somrar och dolda
hemligheter i det förflutna. En gripande mor-dotterhistoria och samtidigt en vacker skildring
av den vuxna Beth som konfronteras med sin uppväxt och de sanningar och lögner som inte
går att fly från för evigt.

"... en berättelse som kommer att älskas av många." Arbetarbladet

Annan Information
12 jan 2009 . Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården:
Sophia, hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en
mycket gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över generationsgränserna är
lika stark och intensiv som en.
8 jun 2017 . Mer än 200 bibliotek deltar i Kultur i västs läsprojekt Sommarboken. I år är första
gången som det genomförs utan stöd från Kulturrådet. För femte året i rad kör Kultur i väst
Sommarboken för barn i åldern 8-12 år. Det började som ett pilotprojekt med fem deltagande
bibliotek i Göteborgsregionen men föll så.
15 jun 2017 . Under många år har biblioteken anordnat Sommarboken för barn och unga.
Sommaren 2017 är det premiär för en satsning på Sommarboken även för vuxna – läs 5
böcker och få en pocketbok. Lyssna. Mellan 15 juni och 31 augusti kan nu även vuxna delta i
Sommarboken. Man hämtar ett häfte på något.
21 jun 2016 . Tidaholms Stadsbibliotek är med och anordnar Sommarboken för femte året i
följd. Projektet riktar sig till barn mellan 7 och 13 år och målet är att få fler att lustläsa under
sommarmånaderna. Den här sommaren är barn- och ungdomsbibliotekarierna Annika Wig
och Beate Karlsson på turné med.
13 jun 2017 . Låna och läs 5 böcker i sommar så får du en bok och har chans att vinna
presentkort. Du får låna vilken bok du vill, på vilket språk du vill. Mer information finns på
sidan Sommarboken 2017, ditt närmsta bibliotek eller www.bibliotekfh.se länk till annan
webbplats, öppnas i nytt fönster. Plats: Var du vill!
Äntligen sommarlov och tid för massor av härlig läsning! På Östersunds bibliotek anordnas
tre bokträffar: Tisdag 20 juni kl 11: Uppstart! Kom och få en fin låda att bära hem alla
låneböcker i. Fika, mingel & boktips. Östersunds bibliotek, torget. Tisdag 11 juli kl 11: Om
skräck och fasa i böcker - träffa Lena Ollmark! Författaren.
Sommarboken är ett läsfrämjande projekt som arrangeras på biblioteken under sommarlovet.
Lustläsande är honnörsordet. Det spelar ingen roll hur många böcker, eller vilka slags böcker
man läser eller hur man läser. Det enda som har betydelse är att barnen läser. På biblioteken
kommer de sen på bokfikor för att prata.
31 maj 2017 . Sommarboken på biblioteken –. En gemensam lässatsning inom Familjen
Helsingborg. För första gången går biblioteken i Familjen Helsingborg samman i en gemensam
lässatsning för barn och ungdomar upp till 20 år. Vi kallar det Sommarboken. Läsarna kan

hämta och lämna sin sommarboksfolder på.
Sommarboken. Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att läsa, boktipsa och träffa kompisar? Då
ska du vara med i Sommarboken! Alla får vara med, det kvittar hur mycket eller lite du läser.
Vi träffas och tipsar varandra om böcker och fikar. Du får en väska eller gympapåse att bära
hem dina böcker från biblioteket i. Kom de.
2 jun 2017 . Var med i bibliotekens sommarläsning Sommarboken med start 16 juni. Om du
läser en eller flera böcker i sommar får du en bok i present. Vi startar Sommarboken med att
träffa författaren Andreas Palmaer, som bland annat har skrivit böcker om zombie.
Dags för årets Sommarboken! Sommarboken vänder sig till dig mellan 8 och 14 år. Gillar du
att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken
ordnar träffar under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du
läser! För dig som behöver lyssna på böcker:.
När Sommarboken är på ditt bibliotek kan du komma dit för att få boktips, prata med andra
lässugna barn, fika, mysa och pyssla. Du får förstås låna en massa böcker också så att du har
något att läsa i hängmattan mellan träffarna. Det har ingen betydelse hur mycket eller lite du
vill läsa eller vad du vill läsa. Alla får vara med!
Sommarboken [Tove Jansson] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården: Sophia,
hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en mycket
gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap.
Jag blundade. Det här var min pappa. Jag kom ihågden mannen. ”Vad kan jag göra nu?”sa
han. ”Vad kanjag göra för att något ska bli bättre?” Jag flyttade lite på mig i hans famn och tog
fram Sommarboken ur väskan. Jag räckte den till honom och våra händer nuddade vid
varandra. Jag ställde mig närmare samtidigt som.
24 maj 2016 . Gillar du att läsa böcker? Fika? Hänga?Då ska du vara med i SOMMARBOKEN
Vi träffas på Bollnäs bibliotek vid tre tillfällen under sommarlovet och pratar.
Pris: 57 kr. pocket, 2009. Tillfälligt slut. Köp boken Sommarboken av Tove Jansson (ISBN
9789100120641) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Så var det dags för diskussion av första delen av Sommarboken av Tove Jansson. Det har
varit ett rent nöje att läsa den här – är det romanen? Eller är det de här novellerna? Eller
berättelserna? Spelar det någon roll för läsaren egentligen? Det undrar ju Boel Westin redan i
förordet. Men Tove Jansson ville tydligen gärna.
11 apr 2017 . Häng med på sommarboken i år! För dig på låg- och mellanstadiet. På första
träffen kommer vi att tävla i BOK-OS, prata böcker och fika. Fredag 9 juni 13:00-15:00 och
fredag 18 augusti kl. 13:00-15.00. Vi träffas även en gång mellan dessa gånger. Mer
information om mittenträffen får du när du anmäler dig.
15 jul 2014 . Äntligen sommarlov och solen skiner. Trots det strömmar barn in på
Mariehemsbiblioteket i Umeå. Här är extra festfint idag - läslustprojeket Sommarboken har
nämligen sin första träff. Runt om i biblioteket står bokbord med olika teman och i Läsesalen
väntar sommarboksfikat.
9 aug 2014 . Sommarboken är en av de tystaste böcker jag vet, och ändå ekar den så väl att när
jag läste om den nyligen upptäckte jag att jag mindes – inte varje sida, varje episod, men hela
känslan i den. Jag har visserligen inget djupgående personligt förhållande till Östersjöns
skärgårdar, men jag kände direkt igen.
Sommarboken för dig mellan 6 och 16 år. Läs 6 böcker under sommaren så får du en! Läs 6
böcker mellan 16 juni och 31 augusti. Böckerna ska vara lånade på Vetlanda bibliotek,
bokbussen eller någon av filialerna. När du läst en bok fyller du i den i

Sommarboksbroschyren. Den skickas ut till alla klasser i åk f-6, men finns.
Har du sommarlov? Är du mellan 7 och 16 år? Då kan du vara med i sommarboken. Låna så
många böcker, ljudböcker, serier eller faktaböcker som du har lust att läsa. Lämna din ifyllda
lapp till biblioteket senast 31/8 och få en gratis bok. Sommarboken börjar den 16 juni och
slutar den 31 augusti. Sommarbokslappen i pdf.
Sommarboken - Tomelilla Sommarboken - Tomelilla. * Låna och läs eller lyssna på fem
böcker. * Skriv om böckerna här nedan. * Gå till ditt bibliotek och hämta ut din presentbok.
Läs med oss i sommar!
23 jul 2012 . Sommarboken lär vara Tove Janssons största succé efter muminböckerna och jag
kan förstå dess storhet. Men först efter en liten stund, när man hunnit grubblat lite över den
livrädda flickan Hjördis som farmor bestämmer sig för att kalla Berenice för att hennes hår är
drottninglikt eller metmaskens.
Sommarboken är Tove Janssons mest älskade vuxenbok. Berättelsen utspelar sig på en ö i
finska viken där Sophia tillbringar sommaren tillsammans med sin pappa och farmor. I
centrum finns vänskapen mellan en mycket gammal kvinna och en mycket liten flicka, vacker
och intensiv precis som en sommar i skärgården.
Sommarboken 2017. Sommarboken vänder sig till alla barn från 6 år. Gillar du att prata och
tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Hammarö bibliotek ordnar
träffar under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser!
Tisdag 20 juni, kl. 13, startar vi Sommarboken med.
8 aug 2017 . På onsdag är det bokslut för sommarboken på Töreboda bibliotek. Det firas av
med boktips, tävlingar och fika.
9 jun 2016 . Sommarboken är till för dig som gillar att läsa. Under sommaren träffas vi läsare
på biblioteket för att tipsa och inspirera varandra om böcker. Föranmälan sker till
sommarboken@mora.se, uppge namn och ålder på deltagaren. Vi träffas följande datum: 15/6
kl. 16 - 17.30, på Mora Bibliotek & Kulturhus
Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården: Sophia,
hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en mycket
gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över generationsgränserna är lika
stark och intensiv som en sommar i skärgården.
Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården: Sophia,
hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en mycket
gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över generationsgränserna är lika
stark och intensiv som en sommar i skärgården.
Sommarboken 2017. Illustration: barnens.bibliotek.se. Är du mellan 8 och 12 år och gillar att
läsa? Då ska du vara med i Sommarboken som pågår hela sommaren, från 12 juni till 25
augusti. Alla barn och unga som vill får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du
läser! Några av biblioteken ordnar träffar, annars är.
13 jun 2017 . Sommarboken. Sommarboken pågår 9 juni - 31 augusti och vänder sig till dig
som är 6-16 år. Hämta en folder på biblioteket eller hämta här och fyll i de böcker du läst.
Lämna sedan in foldern och få en gåvobok. Biblioteket i Torsby ordnar även träffar på
sommarfritids med boktips, bokprat och högläsning.
Sommarboken. Läs minst fem böcker själv i sommar, så får du en i present. Är du upp till 16
år? Läs minst fem böcker själv i sommar, sätt betyg på dem och lämna in till oss så får du en
bok i present! Fyll i blanketten och lämna in till oss 26 juni–31 augusti. Trevlig lässommar!
Blankett för sommarboken.
11 jun 2015 . jansson-tove-sommarboken Den ljumma augustikvällen inleddes med en
fördrink utomhus – strax intill ett skärgårdsliknande Nacka-reservat (utanför Magnus

lägenhet). Alla var överens om att detta vara en lite annorlunda bok, såtillvida att den inte
berörde etnicitet, genus, integration, globalisering och de.
30 jul 2015 . Under juli månad valde jag att läsa Sommarboken av Tove Jansson till den
Klassikerutmaning som Lyrans Noblesser anordnar denna sommar. Text från Bokus:
Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården: Sophia,
hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en.
Sommarboken för barn 2017. Sommarboken för dig som läser själv Sommarboken för barn.
Skriv och rita om fem böcker du läst under sommarlovet i ett häfte som du hämtar på ditt
bibliotek (se bild). Lämna in häftet till oss, så får du en ny bok som gåva! Extrapriser lottas ut
på sommarboksfesten i september. Mer information.
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.
12 mar 2007 . Boken fungerar utmärkt som inspirationskälla till nya skojiga upptåg att hitta på
under sommarlovet. Stora sommar-boken ingår i Rotraut Susanne Berner's serie där alla fyra
årstiderna presenteras. Berner är född 1948 och har sedan 1977 varit verksam som
konstlärarinna i Munchen. Hon har tidigare fått ett.
Snart är det sommar! Då börjar Sommarboken igen på biblioteken i Eslövs kommun.
Sommarboken lockar barnen att hålla igång läsandet under sommarlovet, så därför ber vi er
lärare att göra mycket reklam för det. Så här går det till. Läs 7 böcker under sommarlovet och
fram till och med lördagen den 30 augusti. Skriv kort.
15 Mar 2016 - 8 min - Uploaded by BarnensBibliotekBarnbibliotekarie Erika Ribacke
Sandberg berättar om hur man i Mellerud jobbat med .
Nu är det avslutningskalas i sommarboken! Fritsla bibliotek: måndag 29/8 kl 14-16. Skene
bibliotek: onsdag 31/8 kl 14-16. Sätila bibliotek: lördag 3/9 kl 11. Kinna bibliotek: lördag 3/9 kl
11. Horreds bibliotek: måndag 5/9 kl 16-18. Välkomna på kalas med boktips, fika, lotterier och
annat trevligt! Läs mer här! Boktips från.
21 jun 2017 . Sommarboken. Alla barn mellan 6 och 15 år kan vara med i bibliotekets
sommarlovsläsning, Sommarboken. Sommarlov och Sommarläsning! Alla barn mellan 6 och
15 år kan vara med i bibliotekets sommarlovsläsning, Sommarboken. Man lånar och läser fem
böcker under sommarlovet och skriver om.
19 jun 2017 . KICKOFF. Måndag 19 juni kl 15-17 ○ Broby bibliotek, Glimåkra bibliotek,.
Hanaskogs bibliotek och Knislinge bibliotek. Tisdag 20 juni kl 10-12 ○ Sibbhults bibliotek.
Kom till något av våra bibliotek och låna böcker till Sommarboken! Vi bjuder på fika och
boktips medan du väljer. Du får en fin väska att.
Läs fem böcker i sommar och få en egen bok! Sommarboken handlar om att läsa för att det är
roligt! Om att läsa det man vill: kapitelböcker, faktaböcker, serier, ljudböcker och daisy. Det
handlar också om att få tillfällen för att prata om sina favoritböcker och att få höra om andras
favoritböcker. Såhär går det till: 1. Hämta din.
Sommarboken. Låna, läs och vinn. Låna och läs 5 böcker i sommar. Anteckna vilka böcker du
läst i Sommarbokshäftet. Berätta lite extra om en av böckerna du läst. När du fyllt i hela
Sommarbokshäftet lämnar du det, senast 25 augusti, på Stadsbiblioteket eller på ett bibliotek i
Oskarshamns kommun. Unglördag 16.
Sommarboken på Årsta bibliotek. Läs tre böcker i sommar så får du en ny! Hämta en folder
på biblioteket och läs sedan tre böcker. Skriv vad du tyckte om böckerna i din folder och
lämna in den till oss. Lämna in din folder senast den 31 augusti. Sommarboken är för dig
mellan 6-12 år. Skön sommarläsning!
20 jun 2017 . Barn och unga · Hitta till ditt bibliotek · Läsa och låna · Bibliotekskatalogen ·
Tidningar och tidskrifter · E-böcker · Talböcker · Låneregler · Svedalas historia ·

Sommarboken · Service och tjänster · Det tillgängliga biblioteket · Föreningar, föreningsliv ·
Idrott, motion och friluftsliv · Konferens- och samlingslokaler.
25 jun 2015 . I idag drog läsprojektet Sommarboken igång på stadsbiblioteket i Skövde. Där
ska barn träffa varandra och frossa i böcker.
Är du mellan 8 och 12 år och tycker om att läsa böcker? Måndag den 15 juni kör
Sommarboken igång på biblioteken i Örebro. Gå in på ditt närmaste bibliotek under
sommaren, så får du en folder där du kan fylla i vilka böcker du läser under sommarlovet. När
du sedan har läst minst fem böcker så kommer du in till.
9 jun 2017 . Sommarboken startar med ett släppkalas fredag 9 juni klockan 13-16 för alla barn
och ungdomar 6-16 år. Vi bjuder på fika och du kan dekorera din egen bokkasse!
Sommarboken fortsätter såklart hela sommaren men dekorera bokkasse kan du endast göra
vid detta tillfälle. Såhär fungerar Sommarboken:
Var med i Sommarboken. Läs, prata om böcker och ha kul ihop. Kolla på ditt bibliotek om de
är med. Många bibliotek delar ut väskor eller gympapåsar som du kan ha dina böcker i. Och
Sommarboken-armband! Värsta festivalarmbandet - fast snyggare!
Alla barn och ungdomar som läser sex böcker under sommaren får en bok i gåva av
biblioteket. För att delta hämtar du en Sommarboken-folder på Stadsbiblioteket, på biblioteket
i Torshälla, Lagersberg eller Årby eller på mötesplats Fröslunda Fröet. Behöver du boktips
kan du fråga personalen. Läs sedan sex böcker under.
Sommarboken. Sommarboken för dig från 8 år och uppåt som gillar att läsa, fika och träffa
kompisar! Biblioteket bjuder in till härliga sommarboktips och fika. Vi träffas följande
torsdagar klockan 14-16: Vecka 29 Solbacken i Götene (parken vid Centrumhuset/Biblioteket).
Vecka 30 Hällekis camping. Vecka 31 Källby badplats.
Sommarboken 2017 - årets bokpåse. Var med och läs allt vad du kan i sommar! 12 juni
släpper vi sommarens bokpåse som alla barn mellan 8 och 12 år kan fylla med sommarläsning.
I påsen finns också bokmärke, klistermärke och armband. Vi kommer också ha tre träffar på
Sollentuna bibliotek då vi pysslar, pratar om.
Låna sex böcker på biblioteket (du behöver inte låna alla på en gång). Du kan låna böcker att
lyssna på om du vill. När du läst böckerna väljer du den bok du tyckte bäst om och skriver ner
varför du tycker att andra borde läsa den boken. Tänk på att det går lika bra att lyssna på en
bok. Sommarboken är till för alla barn och.
Sommarboken 2017- senaste nytt. 20170926. Nu har handboken anlänt från tryckeriet. Beställ
gärna Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om
böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@kulturivast.se. Handboken Lust
till läsning.
Sommarboken handlar om tre människor som bor på en vacker ö i skärgården: Sophia,
hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en mycket
gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över generationsgränserna är lika
stark och intensiv som en sommar i skärgården.
Sommarboken är slut för i år, men vi ses sommaren 2018! Kul att så många barn och unga
delat med sig av sin sommarläsning. Sommarboken vänder sig till dig som är 7-16 år och
pågår hela sommarlovet. Gillar du att prata och tipsa om böcker du läst, träffa kompisar och
fika? Biblioteken ordnar träffar under sommaren.
3 jun 2014 . "Det var en tidig mycket varm morgon i juli.". Tove Jansson läser hela
Sommarboken, tjugotvå kapitel, om Sophias sommar med sin gamla farmor och sin pappa på
en ö i skärgården.
Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att läsa? Hämta häftet ”Sommarboken” på ditt närmaste
bibliotek i Kalmar eller ladda ner det här. I häftet kan du skriva om dina bästa lästips, rita och

pyssla. Den 29 augusti kl 16:00 blir det Bok- och glassfest på huvudbiblioteket. Där får du
möjlighet att berätta om dina läsupplevelser.
Sommarboken av Jansson, Tove : Sommarboken handlar om tre människor som bor på en
vacker ö i skärgården: Sophia, hennes pappa och farmor. Det är mest av allt en berättelse om
vänskapen mellan en mycket gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över
generationsgränserna är lika stark och.
15 aug 2017 . Sommarboken är sommarlovsbokklubben för dig mellan 8 och 12 år. Här träffas
vi flera gånger under sommaren och pratar böcker, boktipsar varandra, leker, pysslar träffar
kompisar, och gör annat roligt tillsammans. Det är helt frivilligt att vara med. Här finns inget
krav på vad eller hur mycket som ska läsas.
Ha skoj med Sommarboken! Är du mellan 7 och 12 år? Gillar du att läsa och pyssla? Då ska
du komma och hänga på bibblan i sommar! Vi träffas och pratar om böcker vi läst eller
lyssnat på, pysslar och fikar. Du får en fin sommarboksväska att stoppa dina böcker i. Det går
bra att vara med en eller alla gånger. Alla får vara.
Vi upprepar succén från i fjor med sommarboken för vuxna. Du kanske vill vara med och
tävla i sommar, det fungerar nästan på samma sätt som vår populära barntävling. Du läser
minst 5 böcker under juni, juli och augusti. Fyll i ett formulär på webben ELLER lämnar ett
pappersformulär i informationsdisken på ditt bibliotek.
15 jun 2017 . Tävla med Sommarboken! Sommaren är här och semestertiden närmar sig.
Varför inte koppla av med en bra bok? När du ändå ägnar dig åt läsning, var med i
Sommarboken och vinn. För att vara med i Sommarboken för vuxna lånar och läser du tre
skönlitterära böcker. Du fyller i en blankett och skriver.
Det är lätt att vara med i sommarboken: Läs böcker. Hämta bokkort på ditt bibliotek. (Från
och med den 1 juni); Skriv vad du tyckte om böckerna och lite om handlingen. Du kan skriva
på bokkorten. Eller här på webben. Sommarboken gäller hela lovet. Du kan vara med max två
gånger. Första gången får du en bok och en.
Häng med på sommarens läsäventyr! För dig 6-16 år. Så här gör du: 1. Låna och läs fyra
böcker. Du väljer böcker som du själv vill läsa - kapitelböcker, faktaböcker, börja-läsa-böcker
eller seriealbum. Böckerna ska vara som de böcker du brukar läsa, varken lättare eller svårare.
2. Fyll i sommarbokenfoldern som du får på.
Sommarbokenavslutningar. Skolan börjar och Sommarboken är snart slut, men missa inte
finalen. Här nedan ser du de aktiviteter som är kvar. Och du har väl inte glömt att lämna in
Sommarbokenhäftet. Hämta din present! I Sommarbokenhäftet skriver du upp den eller de
böcker som du har läst i sommar. Lämna häftet på.
25 okt 2017 . Sommarboken har premiär i januari på Lilla Teatern i Helsingfors.
Föreställningen är en musikalisk och lekfull gestaltning av Tove Janssons älskade klassiker.
Sommarboken skildrar den spirande vänskapen mellan en mycket gammal farmor och en ung
flicka. Den ena har redan levt sitt liv, medan den.
Det var en tidig mycket varm morgon i juli.'. Tove Jansson läser hela Sommarboken, tjugotvå
kapitel, om Sophias sommar med sin gamla farmor och sin pappa.
17 jun 2017 . Sommarboken, konceptet som ska öka ungas läslust, är ändrat i år. Borta är krav
på antal lästa böcker och redovisning i häfte. Viktigast är träffarna.
7 jun 2017 . Bibliotekets katalog - sök · Biblioteksinformation · Bokcirkel · Databaser · Eböcker · E-ljudböcker · Film · Internet och datorer · Ljudböcker och talböcker · Låna om,
sök, reservera · Låneregler och avgifter · Läslov · Lättläst och storstil · Musik · Pocket ·
Släktforskning · Sommarboken · Studerande · Tidningar.
SOMMARBOKEN - Tove Jansson - Ljudbok. By ljudböcker. En berättelse om vänskapen
mellan en mycket gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över

generationsgränserna är lika stark och intensiv som en sommar i skärgården kan vara
efterlängtad. Sommarboken en glad och varm bok fylld av.
10 mar 2014 . Tove Janssons Sommarboken utges i nyutgåva.Vi tror kanske vi känner den
utan och innan, men nya hemligheter öppnar sig vid nya läsningar. Vad sysslar pappan
egentligen med? Hur vet vi vad Sophia och farmorn egentligen tänker? Kanske är alltihop bara
en projektion, en dröm om en dubbelt.
25 maj 2015 . Sommarboken är ett projekt som startade 2012 för att få fler barn 8-12 år att
upptäcka att det är kul att läsa! Då snackar vi inte om skolläsning och plugg utan om det du
själv väljer att läsa på din fritid. Alltså om böcker som just du gillar. Sommarboken finns nu
på en massa olika bibliotek och upplägget ser.
8 aug 2015 . I Kristianstads kommun, precis som i många andra kommuner i Sverige, har man
"Sommarboken". Det är bibliotekens sommarlovssatsning för barn och unga. Det man ska
göra är att läsa 5 böcker och få en. Jag gillar idén med "sommarboken" och har därför själv
passat på att ha "sommarboken". Jag har.
Romanen är framför allt en skildring av vänskapen mellan en mycket gammal kvinna och en
mycket liten flicka. Handlingen utspelas en sommar på en ö i skärgården och handlar om
barnet Sophia, hennes pappa och hennes farmor, men pappan finns i bakgrunden.
Sommarboken består av tjugotvå kapitel där varje kapitel.
Sommarboken Sommarboken. Du som är 6 - 16 år: Läs 8 böcker i sommar och få ett pris!
Skriv kort vad du tycker om 7 av böckerna och skriv en dikt eller rita en bild om din
favoritbok på sidan med bilden av ett äpple - i äpplet. Du som är vuxen: Läs 4 böcker, skriv
kort om 3 av dem och rita eller skriv en dikt om din favorit på.
Läs fem böcker (pappersbok, ljudbok eller Daisy). Skriv några ord om böckerna du läst och
välj ut en favorit som du skriver lite mer om. Kom ihåg att det går lika bra att lyssna på en
bok. Lämna in det du skrivit till biblioteket senast den 31 augusti. Alla som är med i
Sommarboken kommer att få en bok under hösten! Du hittar.
Sommarboken. Nu är det dags för den sista träffen i Sommarboken för den här sommaren!
Du får nya boktips och vi lottar ut hemliga bokpaket! Om du vill kan du berätta om vad du
läst i sommar! Vi fikar och pratar böcker! För dig som är 8-12 år. Välkommen! Vi ses på
bibblan! PS. Har du inte varit med i Sommarboken.
4 aug 2017 . Vänersborgs bibliotek ordnar i sommar Sommarboken, en bokklubb för barn och
ungdomar. Där får de tips om nya spännande böcker de kan dyka ner i, men också
möjligheten.
Sommarboken! Sommarboken 2017 pågår - för dig upp till 13 år. Läs och lyssna på böcker
och var med i utlottning av fina priser. Läs mera här på bibliotekets sidor >>. Dela denna sida:
Dela på Facebook · Dela på Twitter · Dela på LinkedIn · Dela på Google+ · Dela via email.
Sommarboken skildrar den spirande vänskapen mellan en gammal farmor och en ung flicka.
Den ena har redan levt sitt liv, medan den andra ännu har det framför sig. Föreställningen är
en musikalisk och lekfull gestaltning av Tove Janssons älskade klassiker med Jessica
Grabowsky och Sue Lemström på scenen.
Sommarboken är för dig mellan 7 och 13 år och går ut på att du läser fem böcker och får en
av oss. Så här gör du: Hämta en sommarboksfolder på biblioteket. De finns att hämta från och
med 11 juni, det vill säga på självaste avslutningsdagen. Läs fem böcker. Skriv om dem i
sommarboksfoldern. Lämna in foldern med dina.
Barn · E-böcker · Ljudböcker · Film · Musik · Vad händer? Program på många språk · För
vuxna. Stadsbiblioteket. 046-359 59 90; folkbiblioteken@lund.se · Mer om Stadsbiblioteket.
Öppettider. Måndag: 09–20. Tisdag: 09–20. Onsdag: 09–20. Torsdag: 09–20. Fredag: 09–19.
Lördag: 10–16. Söndag: 13–17.

Hur många böcker ska jag läsa? Låna och läs 5 böcker i sommar under perioden juni, juli och
augusti. Hur gammal ska jag vara? Du ska kunna läsa själv och så får du inte vara äldre än 20
år. Får jag läsa vad som helst? Ja, precis vad du vill: kapitelböcker, faktaböcker, poesi,
serieböcker eller något annat. Det viktigaste är.
Publiceringsår: 2008. Låna mej! En bok om Lasse och Maja som har en detektivbyrå. En tant
själ saffranet, men saffranet kommer tillbaka. Jag tycker att boken var spännande! Tipsat av:
Simone, 6 år. Målgrupp: Barn 6-12. Taggar: Detektiver · Julen · Stöld · Kapitelböcker ·
Deckare. Skrivet av: Sofia Kemi den 24 augusti 2017.
25 jul 2012 . Jag har läst en riktig klassiker i sommar. Ett kapitel om dagen - högt för mig själv
- för jag måste smaka på språket. Älskade Tove Jansson - ingen kan som hon med värme,
finurlighet, humor och vasshet skriva om det helt vardagliga. I Sommarboken får vi tillbringa
en hel sommar med Sophia, hennes pappa.
Går du, eller ska börja, i mellanstadiet och gillar att läsa? Var med i Sommarboken! Du får en
fin låda att fylla med böcker som du vill läsa. Låna vad du vill: kapitelböcker, faktaböcker,
serier eller ljudböcker! Vi ses vid tre tillfällen under sommarlovet och fikar och pratar om
böcker vi har läst eller vill läsa och gör roliga saker.
Sommarboken. SÅ HÄR GÅR DET TILL: Låna 6 böcker på biblioteket. Det går bra att läsa på
olika sätt: pappersbok, ljudbok, Daisy-bok eller e-bok. När sommarlovet har börjat kan du
sätta igång att läsa! Om du inte kan läsa själv, går det bra att någon vuxen läser högt för dig.
När du har läst de 6 böckerna och ritat eller.
Sommaren börjar med att Sofia står på huvudet i pionbuskarna en ljus, doftande morgon. Hon
letar efter farmors löständer. Den slutar med att farmor haspar sommarhuset för vintern, en
kolmörk augustinatt med storm i luften. Däremellan ligger en hel ljuvlighet. Stranden, havet,
klipporna på ön, badmorgnar, sagonätter.
12 jun 2015 . Sommarboken 2015. Gillar du att läsa? Är du mellan 8 och 12 år? Då är du
välkommen att delta i Sommarboken på Alingsås bibliotek! Sommarboken startar 12 juni kl
15.00 på biblioteket i Kabomhuset, Kungsgatan 4. Då är det invigning och utdelning av
bokpåsar och häften. Vi bjuder på fika! Vi träffas.
23 mar 2001 . Author: Tove Jansson, Illustrator: , Category: Skönlitteratur: allmänt, Length:
192 sidor.
27 jun 2017 . Nu är årets sommarboken igång! Gillar du att prata och tipsa om böcker du
lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken ordnar träffar under sommaren där
alla mellan 8 och 12 år får vara med, det spelar ingen roll om du läser lite eller mycket! Bild på
ett informationsblad. Bakgrund av röda.
Sommarboken. Läs eller lyssna på tre böcker i sommar och få en bok i present! När: Sista
tillfället har redan varit. Plats: Falu stadsbibliotek. Målgrupp: Barn. Så här går det till: 1. Läs
eller lyssna på minst tre böcker i sommar 2. Fyll i ett Sommarboksblad om vad du tyckte om
böckerna. 3. Kom på Bibliotekets Bokfest den 26.
Nu är det dags för Sommarboken igen! Sommarboken är för alla lässugna mellan 8 och 12 år.
Vi börjar när sommarlovet börjar 12 juni, och sista inlämningsdag är 17 augusti. Så här går det
till: Hämta ett Sommarbokshäfte på biblioteket (eller skriv ut ett på bibliotekets webbplats);
Låna och läs 5 böcker; När du läst en bok,.
Sommarboken 2017. Sommarboken är en läs- och skrivklubb som vänder sig till dig som är 616 år. Gillar du att prata och tipsa om böcker som du läst, träffa kompisar och pyssla?
Välkommen till bibliotekens sommarboksträffar. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser.
Alla får vara med. Du kan följa Biblioteken i.
Under sommaren pågår Sommarboken för barn och unga upp till 16 år. Läs 5 böcker och få 1
bok i gåva*! Sommarboken startar 12 juni och pågår fram till den 4 september. Välkommen in

och hämta ditt sommarbokshäfte på biblioteket i Askersund eller Åsbro. Sommarboken pågår
12 juni till 4 september. Alla barn och.
18 maj 2017 . Sommarboken. Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att träffa kompisar, fika,
prata om böcker du lyssnat på eller läst? Då kan du vara med i Sommarboken. Kom in till
biblioteken i Tierp så får du en egen gympapåse som du fyller med läsning. Du kan låna både
faktaböcker och skönlitteratur, serier, film och.
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