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Killbacillen Viveca Lärn boken PDF I Killbacillen har Tekla sommarsemester på Sydkoster. Ulle och pappa
Tommy är också med. Rätt som det är dyker den hemske klasskompisen Fabian Ask upp på ön och Tekla blir
mycket sur. Vem vill bli smittad av killbaciller? Avskyn blir så småningom kärlek och sommaren blir riktigt

lyckad. En riktig sommarlovsbok, full med sol, saltstänk och skratt.

Tekla Tedin bor i Göteborg med sin bohemiske pappa. Tommy Tedin är oerhört snygg, ensamstående
konstnär och Tekla har ständigt sjå med den drös giftaslystna damer som han ständigt har efter sig. I centrum
står även vänskapen mellan Tekla och Ulle. Vänskap som den bara kan vara när man är elva/tolv år - livets

höjdpunkt, enligt Viveca själv.

Vi är glada åt att en ny generation barn får bekanta sig med de roliga Teklaböckerna. Härliga, mysiga
slukarböcker skrivna av en av Sveriges mest älskade författare. Vi storstartar med nya fina utgåvor av de tre

första böckerna i 8-12 serien.

 

I Killbacillen har Tekla sommarsemester på Sydkoster. Ulle och
pappa Tommy är också med. Rätt som det är dyker den hemske

klasskompisen Fabian Ask upp på ön och Tekla blir mycket sur. Vem
vill bli smittad av killbaciller? Avskyn blir så småningom kärlek och
sommaren blir riktigt lyckad. En riktig sommarlovsbok, full med sol,

saltstänk och skratt.

Tekla Tedin bor i Göteborg med sin bohemiske pappa. Tommy Tedin
är oerhört snygg, ensamstående konstnär och Tekla har ständigt sjå
med den drös giftaslystna damer som han ständigt har efter sig. I
centrum står även vänskapen mellan Tekla och Ulle. Vänskap som
den bara kan vara när man är elva/tolv år - livets höjdpunkt, enligt

Viveca själv.

Vi är glada åt att en ny generation barn får bekanta sig med de roliga
Teklaböckerna. Härliga, mysiga slukarböcker skrivna av en av

Sveriges mest älskade författare. Vi storstartar med nya fina utgåvor



av de tre första böckerna i 8-12 serien.
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