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Håndbog for superhelte Elias V\u00e5hlund Hent PDF Pludselig så Lisa, at en af bøgerne på hylden næste

lyste op. ”Håndbog for superhelte” stod der på ryggen. Det føltes, som om bogen talte til hende og bad hende
om at tage den og begynde at bladre … 9- årige Lisa har det ikke godt i sin nye skole. Hun bliver mobbet af
en drengebande, og hver dag flygter hun ind på biblioteket for at slippe væk fra sine forfølgere. En dag finder
hun en bog, som beskriver, hvordan man ved at praktisere 101 færdigheder kan blive en superhelt. Kan det

virkelig lade sig gøre? Mærkeligt nok er bogen ikke registreret i bibliotekets system, og bibliotekaren hvisker
til Lisa, at det nok er meningen, at den håndbog skal med Lisa hjem og blive der. Og i det øjeblik begynder
Lisas rejse mod at blive superhelt. 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.

 

Pludselig så Lisa, at en af bøgerne på hylden næste lyste op.
”Håndbog for superhelte” stod der på ryggen. Det føltes, som om
bogen talte til hende og bad hende om at tage den og begynde at

bladre … 9- årige Lisa har det ikke godt i sin nye skole. Hun bliver
mobbet af en drengebande, og hver dag flygter hun ind på biblioteket
for at slippe væk fra sine forfølgere. En dag finder hun en bog, som
beskriver, hvordan man ved at praktisere 101 færdigheder kan blive
en superhelt. Kan det virkelig lade sig gøre? Mærkeligt nok er bogen
ikke registreret i bibliotekets system, og bibliotekaren hvisker til

Lisa, at det nok er meningen, at den håndbog skal med Lisa hjem og
blive der. Og i det øjeblik begynder Lisas rejse mod at blive

superhelt. 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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