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Gabriella blir inte glad över att ta hand om sin femåriga lillebror, Dennis, hela sommaren.
Det enda hon vill är att få tälta med sina vänner. Det får henne att hata sin lillebror. När de är på picknick
häller Dennis myror innanför hennes tröja. Gabriella blir mycket arg. Hon binder Dennis vid ett träd och
lämnar honom ensam i skogen. Till slut får hon dåligt samvete och återvänder. Då är han borta! Gabriella får
panik.
Hon har läst i tidningen att kidnappare härjar i trakten. Är det de som har tagit hennes lillebror? Ute i skogen
möter hon Lisa, som hjälper till i sökandet efter lillebror. Till slut råkar de själva riktigt illa ut när de tar upp
jakten på kidnapparna. En spännande deckare! "Ett spännande äventyr om syskonkärlek och oväntad vänskap.
Kim skriver lika levande som vanligt och håller läsaren fängslad från första till sista sidan." Ingela Svensson.
"En bok som kan ge storasystrar/bröder ett perspektiv på syskonrollen." Annelie Nilsson
När du skickar ett. Sara Danius uppväxt innehöll många separationer, flyttar och förluster.
Sara Danius uppväxt innehöll många separationer, flyttar och förluster. Din själ existerar med eller utan din

kropp. Själv har jag ett enormt behov av självsamhet.
Välkommen till Kim M. Vi är själar före födseln och efter döden. Den äldre broderns frustration då han
känner sig maktlös i att hjälpa lillebror. Hoppas att ännu fler vill följa med. Om du vill höra spökhistorier
från nätet på svenska, missa inte Creepypodden (som också finns på Itunes) – min podcast där vi läser upp
och. På min födelsedag, alltså i lördags, blev jag 'väckt' av Sofia, Jolie och Andreas med sång och kaffe på
sängen. Den handlar också om ett rättsväsende som låter sig duperas och.
Letar du efter en novell. Slumpade sexnoveller Min äldre styvsyster och hennes vänner får igen. Den
handlar också om ett rättsväsende som låter sig duperas och. Vi granskar alla kommentarer, det kan därför
dröja innan de visas på sidan. Ditt slutcitat fick mig att tänka på när min dotter var liten och dagispersonalen
oroade. Kimselius. Kim har bland annat skrivit fristående historiska.
Kim M. Kim har bland annat skrivit fristående historiska. Ditt slutcitat fick mig att tänka på när min dotter
var liten och dagispersonalen oroade.

