
Den røde maske
Hent bøger PDF

Elias V\u00e5hlund
Den røde maske Elias V\u00e5hlund Hent PDF Hvis man drømmer tilstrækkeligt, kommer det en dag til at
blive virkelighed. Lisa har klaret sin første superhelteopgave, men det føles som om, hun bare har drømt det.
For i hendes hverdag er alt, som det plejer, hun bliver mobbet i skolen, og drengebanden forfølger hende

endnu mere end nogensinde. De kaster sig over de svageste og mobber alle, også Lisa. Men hver eneste gang
Lisa har et øjeblik til overs, sætter hun sig og læser i den bog, hun fandt på biblioteket: Håndbog for

superhelte. Det er på tide, at hun lærer endnu flere tricks! Tempofyldt, hæsblæsende og spændende historier
om en pige, der tager sagen i egen hånd. En slags moderne Pippi Langstrømpe med superkræfter, som skildres
med fantastiske illustrationer. Et eventyr, som man sluger og med en heltinde, man bare må elske! Bogen er
rigt illustreret, næsten som en graphic novel, og passer til aldersgruppen 6-10 år Dette er en ebog med såkaldt

fixed layout. Den er velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til
læsning på ældre eller mindre avancerede læseapparater.
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