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Mystik i Nordby Esther Skriver Hent PDF Eva er kvik og har en meget livlig fantasi. Da hun flytter med sin
far til Nordby, beder han hende om at være mere som andre børn, da hun ellers vil komme galt afsted. Men
Eva har meget svært ved ikke at fortælle historier, der ikke helt kan passe. Så vil nogen tro på Eva, da hun og

de nye kammerater kommer på sporet af et par røvere og kidnappere?

"Mystik i Nordby" er en letlæsningsbog for børn på skolens mellemtrin.

Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1948, og begyndte i
1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og modtog som den første –
Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.
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