
Enhörningen Aurora
Ladda ner boken PDF

Hedvig Häggman-Sund
Enhörningen Aurora Hedvig Häggman-Sund boken PDF Aurora heter en enhörning som är nio år gammal.
Hon har ingen smartphone för det är så svårt att använda den med hovar. Tillsammans med sina vänner bor
hon i en förtrollad skog. En dag bestämmer de sig för att ha en tävling för att se vem som skjuter finast

magistråle med sitt enhörningshorn. De skjuter färgsprakande strålar med mönster av stjärnor, blommor och
kakor. Men när Aurora vinner tävlingen, blir hennes kompis Sylvia arg, och bestämmer sig för att hämnas.
Nästa dag säger Sylvia att Aurora förtrollat hennes magistråle så att hon skulle förlora, och Auroras vänner
vänder sig emot henne. Förtvivlad rymmer hon ut i skogen, och träffar en gammal grip som är beredd att

hjälpa till.

Enhörningen Aurora är en rolig och spännande seriebok om vänskap, enhörningar, magistrålar och om hur
viktigt det är att stå på sig. Illustratören Hedvig Häggman-Sund har skapat en färgsprakande värld där vad

som helst kan hända.

 

Aurora heter en enhörning som är nio år gammal. Hon har ingen
smartphone för det är så svårt att använda den med hovar.

Tillsammans med sina vänner bor hon i en förtrollad skog. En dag
bestämmer de sig för att ha en tävling för att se vem som skjuter

finast magistråle med sitt enhörningshorn. De skjuter färgsprakande
strålar med mönster av stjärnor, blommor och kakor. Men när Aurora
vinner tävlingen, blir hennes kompis Sylvia arg, och bestämmer sig
för att hämnas. Nästa dag säger Sylvia att Aurora förtrollat hennes
magistråle så att hon skulle förlora, och Auroras vänner vänder sig
emot henne. Förtvivlad rymmer hon ut i skogen, och träffar en

gammal grip som är beredd att hjälpa till.

Enhörningen Aurora är en rolig och spännande seriebok om vänskap,
enhörningar, magistrålar och om hur viktigt det är att stå på sig.
Illustratören Hedvig Häggman-Sund har skapat en färgsprakande

värld där vad som helst kan hända.
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