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Kittlande spänning i magisk spökskola Följ med till skolan där det händer kusliga saker. Ibland kan man höra
väsande andetag i korridoren, lätta steg bakom sig eller något kallt mot nacken. Det är spökena! Lättläst,
rysmysigt och lagom läskigt i Katarina Genars serie för nybörjarläsare, med magiska illustrationer av
Alexander Jansson. Greta älskar sin mystiska skola.
Nästan varje dag händer det något spännande. Som i dag när vaktis kommer in mitt under mattelektionen.
Han ser arg ut. - Inga barn får spela på pianot som står på vinden, säger han. Det är mer än hundra år gammalt
och mycket värdefullt! Sally som går i trean tycker såklart genast att de ska gå upp på vinden och se efter. Hon
har fått för sig att det är något lurt med det där gamla pianot. Men som vanligt är det inte som hon tror ...
Eller? Pianot på vinden är den fjärde helt fristående boken om Greta, Malte, Teo och Sally i "Mystiska
skolan". Läs också: Svarta madam, Anden i glaset och Spökhunden. "Katarina Genar framstår alltmer som den
solklara arvtagaren, inom svensk barn-och-ungdomslitteratur, till Maria Gripe. Den magiska realismen lockar
med sin spänning: vad är fantasi, vad är verklighet? Och spelar det egentligen någon roll, när mysrysandets
konst hanteras så mästerligt?!" Belinda Graham, Tidningen Kulturen "- Till alla tuffa sjuåringar i
bekantskapskretsen, vill jag ge Katarina Genars böcker om Mystiska skolan" /.../ Perfekta för nybörjarläsare,
lagom läskigt om en spökskola vi alla skulle vilja gå på. De underbara illustrationerna av Alexander Jansson
gör att det känns som att kliva in i en film." Åsa Larsson, deckardrottning, i Tara "De starka men dova
färgerna med många skuggningar gör skolmiljön till en plats där allt kan hända." Margareta Brengdahl,

BTJ-häftet Illustratör: Alexander Jansson
Pianot på vinden.
Svarta madam hos oss.
Läs också: Svarta madam,. Och vem var skuggan hon såg röra sig i dimman. Du hittar även andra
barnböcker från Bonnier Carlsen hos Storochliten. Mystiska skolan. Inbunden, Svenska, 2016-09-306-9 år (1
röst) Kittlande spänning i. Spöket i biblioteket Katarina Genar. Kittlande spänning i magisk spökskola Följ
med till skolan där det händer kusliga saker. Author Genar, Katarina Illustrator Jansson, Alexander Swedish
title Mystiska skolan. Handla Katarina Genar, Mystiska skolan - Pianot på vinden hos Storochliten. Vårt
köpskydd garanterar dig en säker affär. Osta kirja Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet sen
helposti omalla tabletilla tai puhelimella vaikka heti. Läs ett utdrag ur Mystiska skolan. Köp boken Mystiska
skolan. Pianot på vinden (Mystiska skolan #4) by Katarina Genar,. Boken handlar om killen från Rosengård
som bestämde sig för att bli bäst på fotboll. 'Mystiska skolan' av Katarina Genar är en serie rysmysiga och
lagom läskiga. Spökhunden och Pianot på vinden.

