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Ellen är en vanlig tjej under 2000-talet, men när hennes vän försvinner spårlöst ger hon sig en ut i den kalla,
mörka Lucianatten för att leta efter henne. Denna jakt tar henne till en mystisk portal som transporterar henne
till 1500-talet. 1500-talet är en mörk och dyster tid, men Ellen träffar här Isak som blir hennes närmaste vän.
När hon under olyckliga omständigheter tvingas överge Isak slungas hon in i ett äventyr som ställer alla
hennes förmågor på prov. Kommer hon att få återse sin kära vän? Kommer hon att lyckas ta sig igenom natten
som kantas av trollkarlar, monster och andra faror? Ewa Christina Johansson har alltid älskat litteratur. Både
att läsa och att skriva. Som ung slukade hon spökhistorier, mysterier, äventyrsberättelser. När hon gick i 6:an
fick hon en deckarnovell publicerad i en tidning. Efter det har det bara fortsatt. Ewa Christina Johansson har
skrivit ungefär 50 böcker för barn och ungdomar. Hon skriver och läser fortfarande helst spökhistorier,
mysterier och äventyrsberättelser.
Detta är en utskriftsvänlig version. se/18830/den-svarta-hushallerskan-del-2 Din VVS butik erbjuder ett
komplett sortiment inom bad & vvs produkter online.
Läs om vanliga vattenproblem. Detta är en utskriftsvänlig version. Hela utbudet hittar du i vår webbshop. se
är en enkel kaloritabell över hur många kalorier olika livsmedel och maträtter här i Sverige innehåller per 100
gram. Hela utbudet hittar du i vår webbshop. Även vatten som ser rent ut kan innehålla farliga ämnen.
Tabellen är sammanställd med data från: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
RECEPT. se/18830/den-svarta-hushallerskan-del-2 Din VVS butik erbjuder ett komplett sortiment inom bad

& vvs produkter online. Läs om vanliga vattenproblem. Följande länder har kust mot Svarta havet (medurs
med start i norr): Ukraina, Ryssland, Georgien, Turkiet, Bulgarien och Rumänien. m. Följ länken för att se
novellen i sin helhet: http://www. Följ länken för att se novellen i sin helhet: http://www. Även vatten som
ser rent ut kan innehålla farliga ämnen.

