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Den mystiske frakke Katarina Genar Hent PDF Den røde frakke er det fineste, Livia nogensinde har fået,
selvom den er købt i en genbrugsbutik. Lige så snart hun tager den på, kan hun mærke, at der er noget helt

særligt ved den. Damen i genbrugsbutikken siger, at også ting har en sjæl, især gamle ting, og at der er stærke
følelser forbundet med frakken. Men Klara, Livias bedste veninde, synes, at frakken er væmmelig. Hun siger,
at Livia skal passe på. Måske er frakken ond? Hvorfor føler Livia sig pludselig knyttet til den lille pige, der
ligger begravet i en glemt ende af kirkegården? Elin, der kun blev 11 år ... Bogen følger to spor, både Livia i
nutiden og Elin, som skriver i sin dagbog i 1932, og forener på fineste vis nutid og fortid. Bogen er for de

yngste læsere af pigeromanserien, Sommerfugleserien, dvs. 9-14 år.

 

Den røde frakke er det fineste, Livia nogensinde har fået, selvom den
er købt i en genbrugsbutik. Lige så snart hun tager den på, kan hun

mærke, at der er noget helt særligt ved den. Damen i
genbrugsbutikken siger, at også ting har en sjæl, især gamle ting, og
at der er stærke følelser forbundet med frakken. Men Klara, Livias
bedste veninde, synes, at frakken er væmmelig. Hun siger, at Livia

skal passe på. Måske er frakken ond? Hvorfor føler Livia sig
pludselig knyttet til den lille pige, der ligger begravet i en glemt ende
af kirkegården? Elin, der kun blev 11 år ... Bogen følger to spor,
både Livia i nutiden og Elin, som skriver i sin dagbog i 1932, og
forener på fineste vis nutid og fortid. Bogen er for de yngste læsere

af pigeromanserien, Sommerfugleserien, dvs. 9-14 år.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den mystiske frakke&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


