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Dolda tecken Emma Askling Hent PDF Fabian och Julia tvingas tillbringa sportlovet tillsammans i ett hus
som kallas Villa Fridhem. Huset, som Fabians pappa nyss har ärvt efter en avlägsen släkting, är stort och

ligger precis vid havet. Det dröjer inte länge förrän det börjar hända oförklarliga saker i huset. Någon har ritat
överkryssade fredsmärken vid huset, det knackar på fönsterrutorna och en gammal trasig radio börjat plötsligt
fungera igen. Elaka rykten säger att det spökar i Villa Fridhem. Kan det vara så att ryktet faktiskt stämmer?

Emma Askling (född 1976) är barnsjuksköterska till yrket men skriver också böcker och noveller. Än så länge
har hon skrivit för barn i åldern 8-12 år men i framtiden vill hon förutom att fortsätta att skriva för barn även

skriva för ungdomar och vuxna.

"Skildringen av Emma Askling är spännande och livfull och präglas av berättarglädje. Personerna är väl
gestaltade, även de vuxna. Dolda tecken är en bok som det är lätt att tycka om."

– Bibliotekstjänst

 

Fabian och Julia tvingas tillbringa sportlovet tillsammans i ett hus
som kallas Villa Fridhem. Huset, som Fabians pappa nyss har ärvt
efter en avlägsen släkting, är stort och ligger precis vid havet. Det
dröjer inte länge förrän det börjar hända oförklarliga saker i huset.
Någon har ritat överkryssade fredsmärken vid huset, det knackar på
fönsterrutorna och en gammal trasig radio börjat plötsligt fungera
igen. Elaka rykten säger att det spökar i Villa Fridhem. Kan det vara

så att ryktet faktiskt stämmer?

Emma Askling (född 1976) är barnsjuksköterska till yrket men
skriver också böcker och noveller. Än så länge har hon skrivit för

barn i åldern 8-12 år men i framtiden vill hon förutom att fortsätta att
skriva för barn även skriva för ungdomar och vuxna.

"Skildringen av Emma Askling är spännande och livfull och präglas
av berättarglädje. Personerna är väl gestaltade, även de vuxna. Dolda

tecken är en bok som det är lätt att tycka om."

– Bibliotekstjänst
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