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BESKRIVNING

Nytt mysterium för kompisarna i Åhus! "... fängslande och alldeles lagom kusligt." Jonna Fries,
Kristianstadsbladet"Ohlsson skapar en vardagens mystik som påminner om den i Maria Gripes böcker."
Lena Kåreland, Svenska DagbladetSnart är det påsk och Simona ser fram emot att tillbringa en vecka med
sin mormor i Åhus. Men något är fel. Mormor är trött och tankfull. Och Simona hör knarrande steg från
Suckarnas rum. De stora stenstatyerna i trädgården flyttar sig hela tiden, och varifrån kommer de mystiska
rösterna på de gamla kassettbanden? Rösterna som ber Simona att skynda sig, innan det är för sent. Simona
tar hjälp av sina kompisar Billie och Aladdin för att lösa gåtan. Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest
framgångsrika kriminal- och barnboksförfattare. Hennes första bok för unga läsare, Glasbarnen, utkom
2013 och vann Barnens Romanpris. 2014 följde hon upp med Silverpojken och nu fortsätter de fristående
böckerna om barnen i Åhus med Stenänglar."Det vete sjutton om inte det här är den hittills mest
skräckinjagande av Kristina Ohlssons barnböcker." Lotta Olsson, Dagens Nyheter"Det är spännande och
välskrivet. ... Det hela berättas väldigt fint och inkännande - något av bokens stora behållning." Maria
Nyström, Upsala Nya Tidning"... stilistiskt påminner författaren om en nutida Maria Gripe. Skickligt,
spännande och bra skrivet för unga." Susanna Lundell, Kommunalarbetaren" allt gestaltat med lyhörd
trovärdighet. Stenänglar är en välskriven mysterieskildring som berör viktiga ämnen på ett klokt sätt, och
härligt spännande sträckläsning med karaktärer man fäster sig vid." Boel Peterson, BTJ
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Glasbarnen - Kristina Ohlsson - Bok (9789187027321) | Bokus

Detta innehåll har flyttats över från vår gamla webbplats och ser kanske inte perfekt ut. Har du funderingar
kring innehållet kan du kontakta biblioteket.

En lista med böcker att läsa med ungdomar - enligt O

Snart är det påsk, och Simona ser fram emot att tillbringa en vecka med sin mormor i Åhus. Men något är
fel, både med mormor och hennes hus.

Stenänglar - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök
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STENÄNGLAR
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