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Solo Serien 3 Lise J. Qvistgaard Hent PDF Serie hvor alt kan ske - og sker!
Serien består af enkeltbidrag fra førende forfattere på børnelitteratur-området.

Denne bog i serien er skrevet af børnebogsforfatteren
Lise J. Qvistgaard, kendt fra fantasy-serien "Den Grå Safir" 1-4

Mahib er på jagt og bliver fanget af en ørken-storm.
Han må tilbringe natten i en mørk og uhyggelig hule,

mens han venter på, at u-vejret skal drive over.
I løbet af natten sander hulen til.

Da han prøver at grave sig ud af sand-masserne,
får han sig både en ny ven og gør et utroligt fund.

Hver bog indeholder 32 sider i A5 format i farver.
Den er trykt på ekstra tykt papir for øget holdbarhed
Hver bog i serien indeholder en selvstændig historie,

og bøgerne kan læses i vilkårlig rækkefølge.
Bøgerne har varierende let- og lix.

Illustreret af Keld Petersen
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