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Flickan som ville rädda böckerna Klaus Hagerup boken PDF När två av Norges absolut främsta skildrare av
barn-och ungdomslitteratur slår sig samman uppstår gnistor! Klaus Hagerup och Lisa Aisato har skapat ett
universellt och magiskt äventyr för alla som älskar böcker!Anna älskar böcker och sina vänner som lever för
evigt inuti böckerna, men Anna ska snart fylla 10 år. Något hon inte ser fram emot eftersom hon är rädd för
att bli gammal och dö. Men hon tycker faktiskt så mycket om att läsa att en av hennes bästa vänner är

bibliotekarien fru Monsen, trots att hon är över 40 år! En dag berättar fru Monsen om vad som händer med de
böcker som ingen lånar på biblioteket. De försvinner och förstörs av den mystiske Milton Berg. Men vad

händer med alla de som bor i böckerna då? Anna står nästan inte ut med tanken. Hon måste rädda böckerna!
Men hur!?En underfundig och poetisk berättelse om kärleken till böckernas magiska värld och dess
invånare.Flickan som ville rädda böckerna är den osannolika boksuccén som såldes till 17 länder med

budgivning och auktioner på mindre än 2 månader.”Folk var som galna, de stal böckerna som stod utställda”
Evy Tillman, agent på Oslo Literary Agency”Jag har aldrig sett på maken, det bara exploderade” Klaus

Hagerup, författare”Jag är lite chockad och jätteglad” Lisa Aisato, illustratör
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