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Parvanas vandring Deborah Ellis boken PDF Det här är den gripande fortsättningen på "Den osynliga flickan"

som fick strålande recensioner. "En mycket spännande bok som tar upp ett svårt ämne. Den griper tag i
läsaren från första stund. Texten är lättläst och översättningen perfekt. Det kan inte bli bättre än så här!" (BTJ)
Striderna i det talibanstyrda Afghanistan har skilt familjen åt och Parvana ger sig ensam iväg för att leta reda
på sin mamma och sina systrar. På vägen möter hon några barn som är i samma situation som hon själv. De
slår följe och en svår och farofylld vandring ligger framför dem. Kan fyra vilsna och hungriga barn klara sig

ensamma i ett krigshärjat Afghanistan? Hur ska de klara av att hitta de förnödenheter som krävs? Och
kommer de någonsin att hitta sina familjer? En bok i samma klass som "Anne Franks dagbok" men som

utspelar sig i nutid!
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