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Liten hemsk syster försvunnen Pia Hagmar boken PDF Innan Isabell föddes längtade Julia efter en lillasyster.
Men det ångrar hon nu! Isabell förstör Julias finaste saker, bits och skvallrar. Trots det måste Julia passa sin
lillasyster ganska ofta, och ingen fattar att det är då hon blir som värst, helt omöjlig att hålla reda på – och så
är det Julia som får skäll! Men en dag kommer Julia på en smart plan, som ska få mamma och pappa att förstå

exakt hur omöjlig Isabell är att hålla reda på…

Fakirflickan är Pia Hagmars allra första lättlästa serie. De fyra böckerna gavs ut i början av 2000-talet, och nu
får nya barn chansen att titta in hos Julia och hennes röriga familj. Sommaren 2016 utkommer de två första

delarna på nytt, med helt nya illustrationer av Christina Alvner och Pia Hagmars egen varsamma
manusrevidering.
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