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Kittlande spänning i magisk spökskola Följ med till skolan där det händer kusliga saker. Ibland kan man höra
väsande andetag i korridoren, lätta steg bakom sig eller något kallt mot nacken. Det är spökena! Lättläst,
rysmysigt och lagom läskigt i Katarina Genars serie för nybörjarläsare, med magiska illustrationer av
Alexander Jansson. Greta älskar sin mystiska skola. Nästan varje dag händer det något spännande. Som i dag
när vaktis kommer in mitt under mattelektionen. Han ser arg ut.
- Inga barn får spela på pianot som står på vinden, säger han. Det är mer än hundra år gammalt och mycket
värdefullt! Sally som går i trean tycker såklart genast att de ska gå upp på vinden och se efter. Hon har fått för
sig att det är något lurt med det där gamla pianot. Men som vanligt är det inte som hon tror ... Eller? Pianot på
vinden är den fjärde helt fristående boken om Greta, Malte, Teo och Sally i "Mystiska skolan". Läs också:
Svarta madam, Anden i glaset och Spökhunden. "Katarina Genar framstår alltmer som den solklara
arvtagaren, inom svensk barn-och-ungdomslitteratur, till Maria Gripe. Den magiska realismen lockar med sin
spänning: vad är fantasi, vad är verklighet? Och spelar det egentligen någon roll, när mysrysandets konst
hanteras så mästerligt?!" Belinda Graham, Tidningen Kulturen "- Till alla tuffa sjuåringar i
bekantskapskretsen, vill jag ge Katarina Genars böcker om Mystiska skolan" /.../ Perfekta för nybörjarläsare,
lagom läskigt om en spökskola vi alla skulle vilja gå på. De underbara illustrationerna av Alexander Jansson
gör att det känns som att kliva in i en film." Åsa Larsson, deckardrottning, i Tara "De starka men dova
färgerna med många skuggningar gör skolmiljön till en plats där allt kan hända." Margareta Brengdahl,

BTJ-häftet Illustratör: Alexander Jansson
Spöket i biblioteket Katarina Genar. com. Och vem var skuggan hon såg röra sig i dimman. Läs också:
Svarta madam. Handla Katarina Genar, Mystiska skolan - Pianot på vinden hos Storochliten. Gör en bra affär
på Mystiska skolan. Skolan är över 100 år gammal och ibland händer det mystiska saker som Greta och
hennes kompisar inte kan förklara. Köp boken Mystiska skolan. 75 kr. Spöket i biblioteket är den första,
fristående och längre kapitelboken i Katarina Genars rysmysiga serie 'Mystiska skolan'. Anden i glaset Av
KATARINA GENAR Recensionsdatum: 2018-07 … Och ibland kan man till och med träffa på någon som
levde för länge sedan.
Köp boken Mystiska skolan.
Böckerna som vi valt ut är Fyr 137, Mystiska skolan, Pianot på vinden, Innan helgen är över, Bit ihop nu och
Mathal Zlatan, taqriban. Dessa böcker är lite enklare,. Vems är det och var kommer det ifrån. Skickas inom
1-3 vardagar. Pianot på vinden av Katarina Genar (ISBN 9789163889400) hos Adlibris. i skolan, på
semestern. Pianot på vinden av Genar, Katarina: Kittlande spänning i magisk spökskola Följ med till skolan
där det händer kusliga saker. Spännande och lagom läskiga berättelser för nybörjarläsare. Och ibland kan
man till och med träffa på någon. Köp boken Mystiska skolan.

