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Mannen med den avsågade skallen Ulla Rasmussen Hent PDF Henrik och Mikkel väntar på mormor när
strömmen plötsligt går hemma och det blir becksvart. Det går inte att titta på teve utan el och att snällt stirra
in i mörkret känns för tråkigt. De ger sig iväg ut för att möta upp mormor på busshållplatsen i stället. De

genar genom kyrkogården som känns ödsligt tom i mörkret och kylan biter i fingrarna. Men mormor kommer
inte och pojkarna beslutar sig för att dela på sig och tar var sin väg. Då hör de ljud ifrån sågen, vem är det
som rör sig i maskinhallen så här dags? Ett spännande äventyr tar fart bland sågmaskiner och trädstammar.

Och det håller på att gå riktigt illa, innan pojkarna tillslut räddas av den de fruktar allra mest.

En bok om rädsla, spänning, vänskap och tillit.

Böcker om Mikkel och Henrik

Ulla Rasmussen är en dansk författarinna född 1961. Som barn har hon beskrivit sig själv som pojk-flicka.
Hon umgicks bättre med pojkar då hon tyckte att flickor var tråkiga. Hon är utbildad pedagog och har arbetat
som bildlärare sedan 1988 och har alltid älskat att berätta historier. 2005 slutade hon med sitt arbete som

pedagog och tog en skrivarkurs där hon skrev sin första bok varulven, en rysare för barn. Hon berättar att hon
har lätt att skriva om det hemska därför att hon själv är så rädd av sig.

 

Henrik och Mikkel väntar på mormor när strömmen plötsligt går
hemma och det blir becksvart. Det går inte att titta på teve utan el
och att snällt stirra in i mörkret känns för tråkigt. De ger sig iväg ut
för att möta upp mormor på busshållplatsen i stället. De genar genom

kyrkogården som känns ödsligt tom i mörkret och kylan biter i
fingrarna. Men mormor kommer inte och pojkarna beslutar sig för att
dela på sig och tar var sin väg. Då hör de ljud ifrån sågen, vem är det
som rör sig i maskinhallen så här dags? Ett spännande äventyr tar
fart bland sågmaskiner och trädstammar. Och det håller på att gå

riktigt illa, innan pojkarna tillslut räddas av den de fruktar allra mest.

En bok om rädsla, spänning, vänskap och tillit.

Böcker om Mikkel och Henrik

Ulla Rasmussen är en dansk författarinna född 1961. Som barn har
hon beskrivit sig själv som pojk-flicka. Hon umgicks bättre med

pojkar då hon tyckte att flickor var tråkiga. Hon är utbildad pedagog
och har arbetat som bildlärare sedan 1988 och har alltid älskat att
berätta historier. 2005 slutade hon med sitt arbete som pedagog och
tog en skrivarkurs där hon skrev sin första bok varulven, en rysare

för barn. Hon berättar att hon har lätt att skriva om det hemska därför
att hon själv är så rädd av sig.
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