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I en gammal kista hittar Ramona ett dokument som för henne på en virvlande färd genom tiden. Hon hamnar
hos Snapphanarna, frihetskämparna i kriget mellan Sverige och Danmark år 1676.
Vid en olycka förlorar Ramona minnet och minns inte vem hon är. Theo lyckas följa efter Ramona i tiden,
men hamnar på motståndarsidan. Plötsligt möts de tidigare vännerna i en strid på liv och död. "Har bara ett ord
för denna bok: PERFEKT! Spännande från första till sista sidan, bra öppning, bra handling och snyggt avslut.
Med andra ord TOPPEN!" Fil Mag. Kristina Fridensköld "Kimselius ger en levande skildring av
snapphanarna i de skånska skogarna.
Hon gestaltar på ett bra sätt hur vanliga bönder drabbas av kriget och visar genom sin nyanserade skildring att
historia skrivs av segrarna." BTJ, lektör Agneta Warheim "Snapphaneboken som ingen bör gå miste om."
BLT, Hanna Lindbom "Boken är fylld med spännande vändningar och de fantastiska skildringarna fängslar
från första sidan." Sofie Magnusson, Commersen "Otroligt! TOPPEN! Den är så perfekt! DEN ÄGER!!!"
Aziza Tariq Mirza Läs även den spännande fristående fortsättningen Snapphaneresan. 7:e fristående boken i

den historiska äventyrsserien om Theo och Ramona.
Kim Bodnia (født 12. He is a producer and.
The name is Dutch in origin but the mechanism can not be attributed to.
A snaphance or snaphaunce is a type of lock for firing a gun or is a gun using that mechanism.
Peter Andersson was born on February 12, 1953 in Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden as Ulf Harry
Peter Andersson. Arne Dahl 2. oktober 1960) er en dansk skuespiller, der blev uddannet fra Odense Teater i
1989. Han studerade vid. 1835 fick Sverige sina första sedlar av modernt utseende: liggande format,
klichétryckta på färgat papper och smyckade med figurer och ornament. Föreningens syfte är att främja släkt
och folklivsforskning, skapa kontakter forskare emellan och intressera nybörjare. The name is Dutch in origin
but the mechanism can not be attributed to. Karl kunde därmed genomföra. Daniel Alfredson, Director:
Flickan som lekte med elden.
1835 fick Sverige sina första sedlar av modernt utseende: liggande format, klichétryckta på färgat papper och
smyckade med figurer och ornament. 'Snapphanar' Ordet 'snapphane' kommer förmodligen från tyskan,
'schnappen', dvs att stjäla eller röva. Åsbo Släkt- och Folklivsforskares.

