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Ishavspirater Frida Nilsson Hent PDF Lektørudtalelse Kort om bogen Følg med, når pigen Siri begiver sig ud

på en farlig rejse for at frelse sin lillesøster fra den ondskabsfulde pirat "Hvidhoved". En spændende
højtlæsningsbog for børn mellem 6 og 10 år Beskrivelse Vi er et sted i Norden i en kold og hård verden, og
her bor to små søstre med deres fattige far. Siri og Miki hedder de, og da Miki en dag bliver kidnappet af den
frygtede pirat “Hvidhoved" for at slave i hans mine, drager Siri ud for at redde hende. En vanskelig mission,
hvor hun møder megen modstand og mange fjender, men heldigvis også får hjælp, og det ofte fra uventet

side. Den svenske forfatter kender vi fra flere børnebøger, sidst udkom God jul, Lille Løg Vurdering Det er en
eventyrlig og spændende fortælling i klassisk stil, og rent sprogligt vil den være en dejlig bog at få læst op.
Men det er også en historie med noget på hjerte om søskendekærlighed, kærlighed til naturen og dyr og et
forsøg på at videregive den morale, at det gode eller onde, du gør, kommer tilbage til dig selv. De gråtonede
illustrationer passer godt til bogens alvorlige tone Til bibliotekaren En fin og spændende oplæsningsbog, som
jeg anbefaler at anskaffe. Det er en lang og omfattende historie, og derfor nok især en bog til brug i familiens
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Lektørudtalelse Kort om bogen Følg med, når pigen Siri begiver sig
ud på en farlig rejse for at frelse sin lillesøster fra den ondskabsfulde
pirat "Hvidhoved". En spændende højtlæsningsbog for børn mellem

6 og 10 år Beskrivelse Vi er et sted i Norden i en kold og hård
verden, og her bor to små søstre med deres fattige far. Siri og Miki
hedder de, og da Miki en dag bliver kidnappet af den frygtede pirat
“Hvidhoved" for at slave i hans mine, drager Siri ud for at redde
hende. En vanskelig mission, hvor hun møder megen modstand og
mange fjender, men heldigvis også får hjælp, og det ofte fra uventet
side. Den svenske forfatter kender vi fra flere børnebøger, sidst
udkom God jul, Lille Løg Vurdering Det er en eventyrlig og

spændende fortælling i klassisk stil, og rent sprogligt vil den være en
dejlig bog at få læst op. Men det er også en historie med noget på
hjerte om søskendekærlighed, kærlighed til naturen og dyr og et



forsøg på at videregive den morale, at det gode eller onde, du gør,
kommer tilbage til dig selv. De gråtonede illustrationer passer godt
til bogens alvorlige tone Til bibliotekaren En fin og spændende
oplæsningsbog, som jeg anbefaler at anskaffe. Det er en lang og
omfattende historie, og derfor nok især en bog til brug i familiens
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