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Helt fantastiskt : 25 berättelser Mårten Melin boken PDF Helt fantastiskt är en samlingsvolym med Mårten
Melins berättelser från de populära böckerna Liksom helt magiskt och Typ helt övernaturligt. Utgåvan

innehåller även en nyskriven bonustext. Totalt tjugofem texter om tjugofem ungdomar i olika situationer. Vi
möter bland andra Viktor som får ett magiskt halsband, Lara som kan se spöken, Ia som utför häxkonster och

Vega som drömmer sanndrömmar.

Historierna är sinsemellan helt olika, men den röda tråden är de övernaturliga inslagen i en igenkännlig
vardagsmiljö, något som tillsammans med oväntade vändningar och det rappa språket har blivit Mårten

Melins signum. Det är fängslande, roligt och ibland riktigt, riktigt otäckt.

Formatet med flera kortare historier är kul och omväxlande. Ett perfekt format för den som inte kan eller vill
ta sig an en hel kapitelbok. Läs lite här och lite där, välj den berättelse du tycker verkar mest spännande just

för stunden. Här finns något för alla.

 

Helt fantastiskt är en samlingsvolym med Mårten Melins berättelser
från de populära böckerna Liksom helt magiskt och Typ helt

övernaturligt. Utgåvan innehåller även en nyskriven bonustext. Totalt
tjugofem texter om tjugofem ungdomar i olika situationer. Vi möter
bland andra Viktor som får ett magiskt halsband, Lara som kan se

spöken, Ia som utför häxkonster och Vega som drömmer
sanndrömmar.

Historierna är sinsemellan helt olika, men den röda tråden är de
övernaturliga inslagen i en igenkännlig vardagsmiljö, något som
tillsammans med oväntade vändningar och det rappa språket har
blivit Mårten Melins signum. Det är fängslande, roligt och ibland

riktigt, riktigt otäckt.



Formatet med flera kortare historier är kul och omväxlande. Ett
perfekt format för den som inte kan eller vill ta sig an en hel

kapitelbok. Läs lite här och lite där, välj den berättelse du tycker
verkar mest spännande just för stunden. Här finns något för alla.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Helt fantastiskt : 25 berättelser&s=sebooks

