
Det tunna svärdet
Ladda ner boken PDF

Frida Nilsson
Det tunna svärdet Frida Nilsson boken PDF

 

"Likt en svensk Roald Dahl skapar Frida Nilsson världar bebodda av
små barn omgivna av märkliga, skrämmande och rörande figurer."

Elin Swedenmark, TT

Båten färdades snabbt. En väldig massa åror förde den fram över
vattnet. En sådan båt hade jag aldrig sett förut. Det kunde väl inte

vara något annat än Dödens båt?

- Vänta! skrek jag. Ingen hörde eller såg mig. Årorna rullade genom
vattnet, lika taktfast som visarna på en klocka.

- Du får inte åka! skrek jag. Men båten rörde sig allt längre ut mot
det öppna havet. Roddarna stannade inte för någonting. Inte ens att

jag drog efter andan och skrek från djupet av mig själv:

- Mamma!

När Sasjas mamma dör bestämmer han sig för att följa efter henne
till Dödens rike. Det blir en lång och vindlande resa genom ett land
som på många sätt påminner om vårt, men som också är annorlunda.
Sasja blir vän med den goda Trine Tvefot, den modiga Prinsessan av



Sparta samt med den allvarliga Höder från Harpyrien och alla tre vill
de hjälpa honom att nå sitt mål. För Sasja är inte beredd att mista sin

mamma. Han har kommit för att överlista Döden.

Frida Nilsson har med Det tunna svärdet skapat en spännande och
mångbottnad saga i samma anda som den prisbelönta Ishavspirater.

Alexander Janson bidrar med stämningsfulla och tidlösa
illustrationer i svartvitt.

"Frida Nilsson väjer inte för det svåra. Det som många vuxna helst
vill slippa prata om med sina barn gör hon till något självklart. Och
trots att hon kliver i redan upptrampade spår, såsom mästaren Astrid

Lindgrens, gör hon det på sitt alldeles egna vis."
Johanna Berglund, Nerikes Allehanda

"På ett sagolikt vackert språk skriver författaren Frida Nilsson om
kärleken, barndomen, leken och naturens skönhet ... Det tunna

svärdet är en storslagen, omskakande och fantasifull resa till dödens
rike och tillbaka." Christina Wedenmark, BTJ

Frida Nilsson väjer inte för det svåra. Det som många vuxna helst
vill slippa prata om med sina barn gör hon till något självklart. Och
trots att hon kliver i redan upptrampade spår, såsom mästaren Astrid

Lindgrens, gör hon det på sitt alldeles egna vis.
Johanna Berglund, Nerikes Allehanda

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det tunna svärdet&s=sebooks

