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Flickorna som var vakna för länge Barbara Voors boken PDF Frida (9 och ett halvt), hennes lillasyster Ellen
(6) och deras grannkompisar Janna (10) och Andrea (6) hittar en silverask med fyra piller i och en vers. Om

man äter pillren lever man vuxenliv på nätterna i tre månader, men på dagarna är allt som vanligt.

Nu börjar äventyret! De båda syskonparen träffas varje natt nere i kulverten mellan kedjehusen där de bor.
Och hux flux kan de saker som de absolut inte kunde tidigare. Ellen, som redan som liten är duktig på att

sjunga, har nu blivit en riktig stjärna. Lilla Andrea målar fantastiska tavlor! Och Janna, som drömt om att bli
en "hacker", vet plötsligt allt om datorer. Frida då? Hon gillar ju att skriva, och så fort hon sätter sig vid

datorn rasslar det till och hon har åstadkommit en lång, spännande berättelse! Som Janna förstås skickar till
ett bokförlag.

Barnen blir allt djärvare. Nu vill Ellen köra bil också. Så klart att hon kör som värsta rallyproffset! Och blir
tagen av polisen. Men hon klarar dem raskt ur knipan, klipsk som hon är. "På dagen är ni som barn är mest,
men på natten är ni supervuxna och bäst", stod det i dikten. Och så är det. Barnen är oslagbara! Men bara om

nätterna ...

Barbara Voors leker fram en charmig historia med många tokiga, roliga – och ibland knepiga – situationer.
Härlig högläsningsbok! Två böcker till planeras om de två syskonen.

Berättelsen är den andra i en planerad serie om fyra, som inleddes med Mamman som tjatade så att hon dog.
Om den skrev Bibliotekstjänst bl.a. att "historien gör intryck eftersom den löper linan ut; utnyttjar konstnärlig
överdrift för att tydliggöra ... de flesta barnfamiljer kan känna igen sig i detta vardagstjat som är beskrivet

med glimten i ögat".

 

Frida (9 och ett halvt), hennes lillasyster Ellen (6) och deras
grannkompisar Janna (10) och Andrea (6) hittar en silverask med
fyra piller i och en vers. Om man äter pillren lever man vuxenliv på

nätterna i tre månader, men på dagarna är allt som vanligt.

Nu börjar äventyret! De båda syskonparen träffas varje natt nere i



kulverten mellan kedjehusen där de bor. Och hux flux kan de saker
som de absolut inte kunde tidigare. Ellen, som redan som liten är
duktig på att sjunga, har nu blivit en riktig stjärna. Lilla Andrea
målar fantastiska tavlor! Och Janna, som drömt om att bli en

"hacker", vet plötsligt allt om datorer. Frida då? Hon gillar ju att
skriva, och så fort hon sätter sig vid datorn rasslar det till och hon har

åstadkommit en lång, spännande berättelse! Som Janna förstås
skickar till ett bokförlag.

Barnen blir allt djärvare. Nu vill Ellen köra bil också. Så klart att hon
kör som värsta rallyproffset! Och blir tagen av polisen. Men hon
klarar dem raskt ur knipan, klipsk som hon är. "På dagen är ni som
barn är mest, men på natten är ni supervuxna och bäst", stod det i
dikten. Och så är det. Barnen är oslagbara! Men bara om nätterna ...

Barbara Voors leker fram en charmig historia med många tokiga,
roliga – och ibland knepiga – situationer. Härlig högläsningsbok!

Två böcker till planeras om de två syskonen.

Berättelsen är den andra i en planerad serie om fyra, som inleddes
med Mamman som tjatade så att hon dog. Om den skrev

Bibliotekstjänst bl.a. att "historien gör intryck eftersom den löper
linan ut; utnyttjar konstnärlig överdrift för att tydliggöra ... de flesta
barnfamiljer kan känna igen sig i detta vardagstjat som är beskrivet

med glimten i ögat".
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