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BESKRIVNING

Det händer något konstigt med Ulrikas lördagsgodis. Det bara försvinner. Nästan med detsamma hon får
det är det bara borta. Mamma förstår ingenting. Men Ulrika, hon vet vart det tar vägen. Och vätten, han vet
också. Vätten vakar över alla småtroll och sagoväsen som bor i skogsgläntan utanför Ulrikas hus. Och
både vätten och Ulrika vet att det är småtrollet Kleva som smugit in i huset och tagit med sig godispåsen.
Trolltider publicerades första gången 1985 (då med titeln Godispåsen) och bygger på Maria och Camilla
Gripes omåttligt populära julkalender Trolltider , som visades första gången 1979. De flesta av de älskade
TV-figurerna är med i berättelsen: systrarna Tova och Kleva, deras kompis Kotte, den sockersöta fen
Dorabella och, förstås, den sluga häxan Mara. Trolltider är illustrerad med Harald Gripes klassiska
fyrfärgsteckningar, digitalt restaurerade inför denna utgåva.MARIA GRIPE [1923-2007] är en av Sveriges
bästa och mest älskade barnboksförfattare genom tiderna. Hon debuterade1954med I vår lilla stad och
skrev sammanlagt 38böcker, däribland Hugo & Josefin, Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia.
Hennes böcker är översatta till29språk, och flera har blivit filmer och TV-serier.1946 gifte hon sig med
konstnären Harald Gripe [19211992] som illustrerade de flesta av hennes böcker. Maria Gripe fick ta
emot en rad utmärkelser, bland annat H.C. Andersenmedaljen, Litteraturfrämjandets stora pris, Astrid
Lindgrenpriset, Herald Tribunes Honor Award och spanska kulturministeriets Premio Nacional.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Trolltider | Expo.se

Desinformatsia, provokatsia, och maskirovka - verktygen för vilseledning från den gamla KGB-arsenalen
har kommit i bruk igen. Det är inte konstigt; Ryssland leds ...

En förtrollad värld Göran Malmstedt | Aftonbladet

Lyrics for Trolltider by Kartellen feat. Myrna. Det här är ingen chokladkalender det här är knaskalendaren
från januari till december free...

Trolltider - Värmlandsteatern

With Birgitta Andersson, Eva Rydberg, Lena-Pia Bernhardsson, Ted Åström.
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