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Fläderns hemlighet Elisabet Kågerman Hent PDF Maria, Anna och Henriks sommarlov har precis börjat. Vad
de inte vet är att det kommer bli det märkligaste sommarlovet de någonsin upplevt. I den gamla vedboden har
de byggt en plattform i flädern. Det är där som Maria sitter en morgon i juni och läser en bok när hon hör

ljudet av någon som gråter. Plötsligt ser hon en liten figur bland flädern. En liten flicka, inte större än Marias
handflata. Den lilla flickan är rädd och berättar att om några elaka figurer som rövar bort hennes vänner om
nätterna. Och inatt kanske det är hon som försvinner! När Maria, Anna och Henrik bestämmer sig för att
hjälpa den lilla flickan visar det sig bli ett större mysterium och äventyr än vad de någonsin kunde tro.

Elisabet Kågerman (1920-1997) var en svensk författare och översättare. Hon skrev detektivromaner och
barn- och ungdomsböcker.
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