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BESKRIVNING

Silvertrådarna, i serien Prismagalaxen, tar oss med på ett rymdäventyr med fantasyinslag i en framtid där
allt känns möjligt.Huvudpersonen är Nova, en vanlig tjej från jorden. Fast helt vanlig är hon inte ... För
fyra år sedan försvann Novas pappa under mystiska omständigheter. Nova och hennes mamma Måne pratar
aldrig om varför eller hur han försvann men Nova känner på sig att Måne vet mer än hon vill avslöja. Och
så är det ju det där med silvertrådarna i den vänstra handen som räddar henne när hon är i fara. Nova som
är van vid det trygga livet på Jorden hade aldrig kunnat föreställa sig att lägret i Prismagalaxen skulle bli
ett sådant äventyr. Tillsammans med sina nya vänner får hon lösa kluriga och farliga uppdrag bland
främmande djur och växter. När Nova börjar känna sig förföljd och helt oväntat stöter på ledtrådar om sin
pappa förstår hon att någon är ute efter silvertrådarna och att hennes liv står på spel. Vem kan hon
egentligen lita på? SvD "För "Prismagalaxen - Silvertrådarna" är helt enkelt en lättläst, lekfull och väldigt
underhållande science fiction-roman för ungdomar. Super grönt, som Nova själv skulle ha uttryckt
det."BONUS: Du kan även ladda ned en PDF med karaktärerna till boken som du kan färglägga själv!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Frågor om jordning. Earthingpeople

Prismagalaxen - Silvertrådarna tar oss med på ett rymdäventyr med fantasyinslag i en framtid där allt känns
möjligt. Huvudpersonen är Nova, en vanlig tjej ...

Silvertrådarna av Ingrid Remvall - LitteraturMagazinet

Köp böcker av Ingrid Remvall: Silvertrådarna; Idésmart; Mord och martinis : Kändiskockens död m.fl.

Silvertrådarna | Stockholms Stadsbibliotek

Silvertrådarna Ingrid Remvall. 149:-Inbunden. Kundservice Kontakta oss Kundservice: 010-744 10 40
010-744 10 40 Mån-fre kl. 08.00-20.00 Växel: 010-744 ...
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SILVERTRÅDARNA

https://www.bo-fi.club/?p=SILVERTR%C3%85DARNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SILVERTR%C3%85DARNA&ln=se
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