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En augustimorgon år 79, i staden Pompeji vid vulkanen Vesuvius, blir Theo vittne till något som förändrar
hans liv för all framtid. Upplevelsen för honom till en sierska som uttalar en spådom, som gör att Theo kastar
sig handlöst in i nya skrämmande händelser.
Allt för att undvika det katastrofala öde som väntar. En fascinerande bok om Theos liv i Pompeji, som vävs
ihop med romartidens historia.
Här får du följa de dramatiska händelser som formar Theo till den person han är när han möter Ramona. En
bok fylld av nervpirrande äventyr i väntan på vulkanutbrottet som förintar Pompeji. Här kan du lära dig mer
om Theos liv innan han träffar Ramona. Du får även träffa de historiska personerna Plinius den yngre och
Plinius den äldre. Tycker du om vulkaner, vulkanutbrott eller att läsa om slavar, är detta boken för dig! "Jag
förstår varför många unga gillar boken! Lättsam, full fart, korta kapitel och historiska fakta inbakat. Bra bok
som är perfekt för bokslukaråldern." Lärare Marianne Lungqvist "Theos Pompeji är en väldigt bra bok som
man inte vill lägga ifrån sig förrän man har läst ut den. En av Kims bästa!" Bokbloggen Moas Bokhörna
"Theos Pompeji är välskriven och full av historiska fakta som gör läsningen än mer intressant. Kimselius har
sin vana trogen fångat känslor och miljöer på ett sätt som gör boken medryckande och lätt att leva sig in i.
Man hinner knappt läsa ut den innan man får lust att börja på första boken i serien och läsa om dem allihop

igen." Blekinge Läns Tidning "Det här är en spännande och fascinerande historia om Romartiden. Det märks
att författaren gjort mycket research. Jag tror att många barn- och ungdomar kommer att sträckläsa denna
härliga bok! Jag blev mycket sugen på att läsa nästa bok i serien!" Boktokig "Kim M. Kimselius presenterar
den ena underbara boken efter den andra och så även denna om pojken Theo som bor i Pompeji. Den var
riktigt intressant och spännande skriven. Man dras med i den spännande handlingen och Kim M. Kimselius
beskriver och gestaltar så bra att det inte är några svårigheter att se karaktärerna och miljöerna framför sig."
Kristina Simars Bokblogg "Boken vänder sig kanske till tonåringar men jag uppskattade den värmande
historien som Kim berättar. Med mycket fakta och kunskap om livet på romartiden, målar hon upp en
berättelse om romarnas vardag som är väldigt underhållande och lättläst. Jag ser fram emot att läsa fler böcker
av Kim M. Kimselius." Boktipsaren.
se "Det här är en väldigt fin öppning för hela bokserien om Theo och Ramona. Här får läsaren en utmärkt
bakgrund och förståelse för Theos liv. Bra flyt, spännande och inte för otäck." Fil.mag. Kristina Fridensköld
"Kimselius bästa bok hittills! Hennes språk har utvecklats alldeles otroligt. Nu väntar jag på nästa och nästa
och nästa!" Annelie Nilsson "Ännu en härlig läsupplevelse. Jag fick rysningar i kroppen. Att få lära känna
Theo mer ger även en ny krydda till de andra böckerna. Jag blir sugen på att läsa dem igen." Ann-Christin
Ahlberg Kim M Kimselius historiska äventyrsberättelser om Theo och Ramona är mycket populära och
översatta till sex språk. Böckerna är fulla av fakta, samtidigt som de är spännande och svåra att lägga ifrån sig.
Dessutom avslutas varje bok med en gedigen faktadel. Många skolor använder Kimselius böcker som
temaböcker. Något osannolikt var på väg att hända Theo. Något oerhört som helt skulle förändra hans liv. Men
än så länge var han inte medveten om det. Livet gick i sina vanliga rutiner.
Han hade ett fåtal vänner, däribland bagaren Popidius Priscus som skulle bli vittne till inledelsen av
händelsen. Theo hade en storebror, Marius, som alltid ställde upp och hjälpte honom, men också ständigt
utsatte honom för pinsamma skämt. Theos lillasyster Livia trodde att världen kretsade runt henne och vad hon
s
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