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Häxfolket - en fängslande fantasyserie av Jo Salmson! Ovetandes om sin dramatiska bakgrund växer Sol upp i
en stor villa ute på landsbygden. Trots att hon tillhör tjänstefolket är husets son Arel och hans studiekamrat
Eno hennes bästa vänner.
Så länge de kan minnas har de smitit undan från de vuxna för att få vara tillsammans. Snart ska Arel och Eno
lämna villan för att fortsätta sin utbildning på annan plats. Och av en händelse förstår plötsligt Sol att den plats
hon sett som sitt hem tillhör fienden. Som liten rövades hon bort och har hållits som gisslan, långt bort från sitt
eget folk. Den kunskapen vänder upp och ned på allt. Vem är egentligen vän, och vem är fiende?Spännande
och lättläst fantasy i en ny serie av Jo Salmson - författaren till succéserierna Drakriddare och Almandrarnas
återkomst. Med svartvita illustrationer i mangastil av Natalia Batista.
De stulna barnen publicerades 2011 och är den första delen i serien Häxfolket. "De stulna barnen är del 1 i Jo
Salmsons nya fantasyserie för barn. Jag börjar misstänka lite grand att Jo Salmson är lite utav ett geni. Detta är
hennes tredje serie och det känns bra. Jag är ett stort fan av Tam-böckerna och Almandrarnas återkomst var
bra den med. Salmson vet verkligen hur man skriver lättläst och riktigt bra fantasy för de yngre läsarna.
Sen är det alltid snygga illustrationer i böckerna, i denna är det Natalia Batisa som bidragit med
mangaliknande bilder." http://siriuskista.blogspot.com/2011/07/de-stulna-barnen-del-1-haxfolket-av-jo.

html"Jo Salmson är fantastisk på att skriva spännande äventyrs/fantasy böcker för barn som precis har lärt sig
läsa riktigt bra (lågstadiet). Hennes böcker är också utmärkta för högläsning i klassen eller hemma i sängen
eller mysfåtöljen /.../ Nu är hon aktuell med efterlängtad ny serie som heter Häxfolket. Men nu äntligen med
en tjej som huvudpersonen i böckerna. Ett hett riktigt hett tips till någon lässugen kille eller tjej som kanske
ännu inte har fått upp ögonen för fantasy.
Salmsons böcker är en bra ingång till denna genre.
De stulna barnen är första delen i serien Häxfolket ."
http://bokfink.wordpress.com/2011/02/27/haxfolket-2011-av-jo-salmson/"Efter serierna Almandrarnas
återkomst och Drakriddare är Jo Salmson tillbaka med en ytterst spännande och välskriven bok vars
fortsättning, Fly Sol, fly! man garanterar kastar sig över när boken är slut." Lillemor,
http://gemigboken.blogspot.
com/"Jo Salmson, som skrivit de enormt populära serierna om Almandrarnas återkomst och Drakriddare,
återkommer här med /.../ fantasyserien Häxfolket.
/.../ Bäddat för en ny succé!" Christin Billing, BTJ Häfte 11107 "Möjligheten till identifikation är stark och Jo
Salmson kan verkligen konsten att fånga in sina läsare. Hon skriver också med viss pedagogisk ton även om
den är väl dold i den spännande handlingen. Genom detta får de ärorika krigen och klassamhället sin tydliga
baksida. Det är upplagt för en ny succé." Mikael Mildén/Fria tidningen "Jo Salmson /.../ skriver tätt
sammanhållna historier med få ord /.../ Första boken är en spännande och laddad upptakt där barnens vänskap
sätts på prov. Ulla Wentzel/Värmlands Folkblad "Äntligen har bästa Jo Salmson kommit med en ny bok, till
och med med en helt ny serie Häxfolket." Paula/http://pricken.skolbloggen.se "Stilen är mycket enkel, men
förmår ändå presentera ett intrigupplä...
Ett vanligt pass är till för allmänheten. När Tina Sjödin från Ljungskile skulle gå på äggjakt med sina tre barn
på påskafton gick det inte som planerat. Senare återkom Stellan Ellboj med nya uppgifter till polisen: de
stulna tavlorna hade lämnats in för renovering hos konservatorn innan de skulle ställas ut på Moderna Museet
och i USA. 4. – Vi … – Det måste ha varit någon med tillträde till den byggnaden som tagit tavlorna och sålt
dem. Shoppis Östersund, Östersund. Dagligen runt kl. De utfärdas av en statlig myndighet. De hjälper
polismästaren i den lilla staden Valleby att lösa kniviga fall. Jag syftar på den som står där man åker ut på
E20 mot Göteborg. SPANIEN. När de kom ut för att gå på den stora äggjakten så var flera av äggen stulna,
rapporterar Bohuslänningen. De hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby att lösa kniviga fall. Lasse
och Maja är två klasskompisar som driver en liten, men framgångsrik detektivbyrå ihop. Har nu fått lov att
publicera en fantastisk släktforskning om: Prenumerera. 6K likes. Jag låg där på stranden och njöt. Vi hyr ut
försäljningsplats/hyllor till privatpersoner, företag samt föreningar som har något de vill sälja. De utfärdas av
en statlig myndighet.
Tycker Skåneexpressen funkar bra. Solen gassade så där generöst och j överflödande som den ibland kan
göra under sommarens allra vackraste dagar. Filmen handlar om två döttrar som försvinner i Pennsylvania
och har Hugh Jackman och Jake Gyllenhaal i huvudrollerna samt Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard,
Melissa Leo och Paul Dano i birollerna. – Vi … – Det måste ha varit någon med tillträde till den byggnaden
som tagit tavlorna och sålt dem.

