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Cieszy się, ale trudno jest nagle być jedną ztych najmłodszych. Szczególnie, gdy otacza ją aż tylu dużych
chłopaków. Ale Frej zpiątek klasy jest fajny. Jeździ na deskorolce. Klara też chciałaby spróbować, ale gdy

znajduje deskorolkę, wszystko się psuje...

Jeszcze jedna zksiążek o Klarze i jej przyjaciółkach. Książki można czytaćniezależnie od siebie.

SAGA STRIBEDE jest serią pasjonujących książek dla dzieci, które już potrafią czytaći potrzebują bardziej
wymagających tekstów.

Indeks czytelności w książkach CALSENS STRIBEDE jest zróżnicowany, ale wszystkie książki są łatwe do
czytania. Obliczenie indeksu czytelności nie zawsze odpowiada stopniu trudności książki, z tego powodu
postaraliśmy się aby książki były dostępne dla grupy docelowej dzieci które są już trochę wprawione w

czytaniu, dostosowując ich trudność w inny sposób.

Słownictwo zastosowane w książkach jest szczególnie łatwo rozpoznawalne. Zastosowano również dużą,
otwartą i łatwą do czytania typografię.

Jednocześnie książki są bogato ilustrowane, tak aby ilustracje funkcjonowały jako pomoc w czytaniu.
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