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BESKRIVNING

Kristians farmor har berättat för honom om färgen på ett av månens hav. Kristian vet att det var där hon
för flera år sedan hittade en stor sjörövarskuta som hon seglade tillbaka till jorden. Det är bara en av de
hemligheter som Kristian delar med sin farmor.Samtidigt vet Kristian att farmor blir allt äldre och att hon
en dag ska dö. Han vet också att han själv kommer att bli större och växa ur barndomen. Kristian och hans
farmor är obönhörligt på väg bort från varandra.Men hemligheterna de delar binder dem ändå samman. Det
är hemligheter som finns på gränsen mellan drömmarna och vardagen och de hjälper Kristian att finna sig
tillrätta på båda sidor om den gränsen. Kristian vet att en dag kommer farmor att vara borta, men kommer
hon innan dess hinna låta honom förstå allt det månen inte vet?Niklas Rådström, en av sin generations
främsta poeter, har skrivit en roman med den sällsamma egenskapen att få läsaren att på en gång känna sig
glad och ledsen, ensam och mycket lycklig. Månen vet inte är en berättelse om en pojkes väg till insikten
att en dag allt går förlorat.Omslagsformgivare: Vidar Forsberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

10 fakta du antagligen inte visste om månen - 10fakta.se

Vi vet inte i vilken mån det var samhället som vände den äldre brodern Tamerlan ryggen eller Tamerlan
som vände samhället ryggen. Däremot tycker jag du i ...

Månen | illvet.se

Exakt varför månen påverkar människan vet man inte riktigt säkert men en teori är att det är något som
lever kvar från den tiden när människan ...

Månen vet inte - wwd.se

Kristians farmor har berättat för honom om färgen på ett av månens hav. Kristian vet att det var där hon
för flera år sedan hittade en stor sjörövarskuta ...
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Månen vet inte

https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%85NEN%20VET%20INTE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%85NEN%20VET%20INTE&ln=se
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