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Hemligheternas bok Maria Nygren boken PDF Tidsresor, magiska böcker och hisnande havsäventyr - det är
bara några av ingredienserna i Maria Nygrens högläsningspärla Den hemliga boken. Spänningen förstärks av
Staffan Larssons suggestiva svartvita bilder.Fias sommarlov är inte alls roligt. Hemma skriker lillebror dygnet
runt och bästa vännen Yasmine är inte på plats i stugan bredvid, som hon brukar. När Fia går ner till badviken
får hon se ett gammalt skepp där en man försöker fånga upp en bok från bryggan med en håv. Nyfiken på
båten, boken och mannen smyger Fia ombord. Men när hon öppnar boken förändras allt. Plötsligt befinner
hon sig långt ut till havs, året är 1944 och båten full av besättningsmän. Ombord finns också en pojke som
gjort något så fasansfullt att han glömt sitt eget namn. Och Fia själv har blivit osynlig ... Kommer hon

någonsin att komma hem igen? Och kan flera verkligheter existera samtidigt?

 

Tidsresor, magiska böcker och hisnande havsäventyr - det är bara
några av ingredienserna i Maria Nygrens högläsningspärla Den

hemliga boken. Spänningen förstärks av Staffan Larssons suggestiva
svartvita bilder.Fias sommarlov är inte alls roligt. Hemma skriker
lillebror dygnet runt och bästa vännen Yasmine är inte på plats i

stugan bredvid, som hon brukar. När Fia går ner till badviken får hon
se ett gammalt skepp där en man försöker fånga upp en bok från
bryggan med en håv. Nyfiken på båten, boken och mannen smyger
Fia ombord. Men när hon öppnar boken förändras allt. Plötsligt
befinner hon sig långt ut till havs, året är 1944 och båten full av
besättningsmän. Ombord finns också en pojke som gjort något så
fasansfullt att han glömt sitt eget namn. Och Fia själv har blivit
osynlig ... Kommer hon någonsin att komma hem igen? Och kan



flera verkligheter existera samtidigt?
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