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Spådomen om Jack - samlingsvolym Martin Olczak boken PDF Äntligen bor Jack med sin mamma och pappa
igen! Han har befriat dem och de har flyttat in i brödrostverkstan hos Jack och moster Betty. Det känns ovant

att ha vuxna omkring sig som tjatar och bestämmer, tycker Jack, fast också ganska härligt.

Men varför sitter plötsligt tretton korpar på takåsen utanför fönstret? Vad är det för jättestort ägg vätten Rurik
har hittat? Och vem är egentligen den fruktade Drakdödaren?

Det verkar som om ett nytt, spännande äventyr väntar runt hörnet!

Spådomen om Jack är den andra serien om Jack. Första boken kom 2013 och den här samlingsvolymen
innehåller alla fyra delarna: Drakar i Globen, Bergtroll på slottet, Sjöodjur i Slussen och Demoner i

stadshuset.

Böckerna om Jack är perfekta att läsa själv: lagom långa, högt tempo och med cliffhangers som gör att man
bara måste läsa vidare. Anna Sandlers bilder ger liv åt fantastiska varelser och spännande miljöer runt om i

Stockholm.
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