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Beskrivning
Författare: Sofia Nordin.
En mystisk feber har dödat större delen av mänskligheten. Samhället har brutit samman och
Ella är en av de få som överlevt.
Tillsammans med Nora letar hon efter andra överlevare. Det måste väl finnas fler människor
som har klarat sig undan febern? Men resan blir inte det fantastiska äventyr och segertåg de
hoppats på.
Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående fortsättningen på kritikerrosade En
sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin beskriver en postapokalyptisk
verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få människor som finns kvar har
precis samma känslor och tankar som du och jag.

Annan Information
2 dec 2014 . Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående fortsättningen på
kritikerrosade En sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin beskriver en
postapokalyptisk verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få människor
som finns kvar har precis samma känslor och tankar.
10 mar 2015 . Som om jag vore fantastisk är tredje delen i Sofia Nordins dystopiska serie om
Hedvig, Ante och Ella. I första delen var det Hedvig som berättade historien, i andra delen
Ante och nu i tredje delen får vi följa Ella. Seriös spoiler-varning härifrån! I slutet av andra
boken bestämmer sig Ella och Nora för att åka.
This. Som. Om. Jag. Vore. Fantastisk. By. Sofia. Nordin. PDF on the files/S3Library-9ed5b60628-F54d2-0afba-Da951.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary
page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss
primarily concerning the previously mentioned.
This Pin was discovered by Katharina Törnqvist. Discover (and save!) your own Pins on
Pinterest.
Som om jag vore fantastisk [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Nordin, Sofia.
Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: R&S ; Elib (distributör). ISBN:
978-91-29-69331-7 91-29-69331-4. Anmärkning: E-bok. Angående författarens härmed
sammanhängande verk se: En sekund i taget. Elektronisk.
20 feb 2015 . Tredje delen av Sofia Nordins dystopiska serie, om ett postapokalypiskt samhälle
efter febern, heter Som om jag vore fantastisk och handlar om Ellas och Noras jakt på andra
överlevare. I förra boken Spring så fort du kan, hörde de radiosignaler och sändningar som
antydde att de finns i Umeå och de.
26 jan 2015 . Som om jag vore fantastisk - Sofia Nordin. Varning för spoilers om du inte läst,
men tänkt läsa, Spring så fort du kan och En sekund i taget. Ella och Nora är äntligen på väg
till Umeå, där det finns någon som har sänt ut ett meddelande på radion. Nora kan köra bil, så
de tar en som bara står vid vägkanten en.
Fristående fortsättning på Som om jag vore fantastisk. En mystisk feber har dödat större delen
av mänskligheten, de enda som tyckts klara sig är barn och unga. Samhället har brutit samman
och Esmael är en av de få som överlevt. Det var hos honom och hans två kompisar som Ella
och Nora flyttade in. Men Ella sticker, och.
Längst in i ena hörnet av vår barn- och ungdomsavdelning finns en läshörna med sköna
sittplatser att slå sig ner i. Här kan du botanisera bland berättelseböcker, ljudböcker, serier,
tidskrifter, fakta om konst, musik, sport, film, kärlek och sex. Här finns även böcker på
engelska. Nya böcker på Tonårshörn, Mest utlånade på.
19 jan 2015 . Underbart! Precis vad jag behövde, något riktigt bra att läsa. Blir gröt till middag
idag ungar, jag ska läsa, stör ej! har stora förhoppningar på Som om jag vore fantastisk av
Sofia Nordin, en sekund i taget och Spring så fort du kan var riktigt bra böcker, så lycka att få
hem denna i…
Nordin, Sofia, 1974- (författare); [Som om jag vore fantastisk. Danska]; Som om jeg var
fantastisk / Sofia Nordin ; på dansk ved Susanne Vebel; 2015; BokBarn/ungdom. 1 bibliotek.
8. Omslag. Nordin, Sofia, 1974- (författare); [Som om jag vore fantastisk. Norska]; Som om

jeg var fantastisk / Sofia Nordin ; oversatt av Lene.
17 jan 2017 . Om du såg mig nu är den spännande, fristående fortsättningen på kritikerrosade
En sekund i taget, Spring så fort du kan och Som om jag vore fantastisk. Sofia Nordin
beskriver en postapokalyptisk verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få
människor som finns kvar har precis samma.
10 jul 2017 . Jag har läst alla böcker i den här fristående serien, men jag ser nu att jag inte har
recenserat Som om jag vore fantastisk. Kanske är det för att jag inte gillade Ella och tycker att
både Ante och Hedvig var så mycket trevligare att läsa om. Esmael, som det handlar om den
här gången, är en person som det är.
28 apr 2015 . Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin Som om jag vore fantastisk är tredje
boken i Sofia Nordins dystopi-serie om ett samhälle där en mystisk feber dödat nästan alla
människor. Allt händer i dagens Sverige och inte i en obestämbar framtid i ett påhittat land i
före detta USA. Jag älskar att böckerna är.
22 apr 2015 . Som om jag vore fantastisk är den tredje boken i Sofia Nordins fantastiska
apokalyptiska serie där en feber tagit död på de allra flesta människorna i världen. I den här
boken får vi följa Ella och Nora som gett sig ut i Sverige för att leta efter andra överlevare och
det är Umeå som de har ställt in siktet på då.
7 feb 2016 . En sekund i taget av Sofia Nordin, Raben&Sjögren, 2013 Spring så fort du kan av
Sofia Nordin, Raben&Sjögren, 2014 Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin,
Raben&Sjögren, 2015 Ännu en dystopisk framtidsskildring, men detta är bra skrivet och vi får
ta del i det lilla, av det lilla och Nordin är.
2 nov 2017 . I hennes böcker hittar vi teman som kärlek, skuld, identitet och postapokalyptisk
verklighet. I år kom äntligen Om du såg mig nu som är en fristående fortsättning på En sekund
i taget, Spring så fort du kan och Som om jag vore fantastisk. I den första boken får vi veta att
en mystisk feber har dödat större delen.
27 jan 2015 . Tredje boken i dystopin om livet efter febern kommer nu. Sofia Nordin har i En
sekund i taget tagit med oss i en ung tjejs liv alldeles ensam i en värld där hon måste lära sig att
klara sig själv. Inte bara själv som i ensam utan själv för att hon har inte tillgång till…
Fristående fortsättning på Spring så fort du kan. En mystisk feber har utplånat större delen av
mänskligheten och samhället har brutit samman. Tillsammans med Nora letar Ella efter andra
som överlevt. Resan blir inte det fantastiska äventyr och segertåg som de önskat. Efter
katastrofen är ingenting som det brukar vara.
Jämför priser på Som om jag vore fantastisk (Pocket, 2016), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Som om jag vore fantastisk (Pocket, 2016).
22 feb 2015 . Som om jag vore fantastisk. Författare: Sofia Nordin. Genre: Dystopi Sidor: 188.
Serie: - Förlag: Rabén & Sjögren Övrigt: - Handling (från Adlibris): En mystisk feber har
dödat större delen av mänskligheten. Samhället har brutit samman och Ella är en av de få som
överlevt. Tillsammans med Nora letar hon.
2 jun 2015 . Hon har skrivit två andra fortsättningar till den boken som Heter ”Spring så fort
du kan” och ”Som om jag vore fantastisk” (sofianordin.se). Sofia har beskrivit huvudrollerna
Hedvig och Ella i ”En sekund i taget” med en del av hennes egna personligheter, och även från
andra människor som hon träffat.
27 jun 2017 . Det här är den fjärde delen i serien om ett Sverige där nästan alla har dött av en
mystisk feber. Del ett heter En sekund i taget, tvåan heter Spring så fort du kan och trean Som
om jag vore fantastisk. Jag har tydligen inte recenserat de två sistnämnda, vilket beror på att de
lästes när…
Spring så fort du kan och Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin. 12 februari 2017,
06:00. Jag läste första boken i denna serien i somras, En minut i taget heter den (och jag har

skrivit i den recensionen att det är en trilogi - visste inte att en fjärde del var på väg, men den
har kommit ut nu i januari). Vi befinner oss alltså i.
Det måste väl finnas fler människor som har klarat sig undan febern? Men resan blir inte det
fantastiska äventyr och segertåg de hoppats på. Som om jag vore fantastisk är den spännande,
fristående fortsättningen på kritikerrosade En sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia
Nordin beskriver en postapokalyptisk.
12 aug 2017 . Fredrik Lindgren är en av de förare som publiken lär ge lite extra stöd. Svensken
har gjort en stark comebacksäsong i GP-serien. Nu drömmer han om en seger i afton. – Det
vore helt fantastiskt, speciellt på hemmaplan, säger han.
17 mar 2016 . Som läsare kastas du direkt in i handlingen i Sofia Nordins En sekund i taget. .
En sekund i taget är första delen i en trilogi och del två heter Spring så fort du kan (som
antagligen blir lyssnad på inom kort) och del tre (som redan finns i pappersform) släpps som
ljudbok i april: Som om jag vore fantastisk.
13 mar 2015 . I första boken fick man följa Hedvig, en tjej från stan som flyr till en gård och
lär sig att överleva där. Snart får hon sällskap av Ella och Ante, som också stannar på gården.
Deras vardag är fylld av känslor till varandra och det arbete som krävs för att driva gården.
Det är först nu i Som om jag vore fantastiskt.
19 feb 2015 . I Som om jag vore fantastisk är perspektivet alltså Ellas. Ella som får saker att
hända, som agerar och får andra människor att agera. Visst vet hon att Nora följt med henne
för att hon är förälskad i henne. Hon gillar det. Det är spännande, lyxigt och lite praktiskt,
fastän Ella är rätt säker på att hon aldrig.
21 feb 2015 . Handling: Ella och Nora har lämnat de andra bakom sig på gården för att försöka
hitta fler människor som har överlevt febern. Eftersom Nora kan köra bil borde det gå på ett
kick att ta sig ända upp till Umeå som är målet med resan. Dock räcker inte bensinen så långt
och Nora och Ella tvingas slanga.
25 jan 2015 . Är det slut nu? Det är alldeles för jobbigt för att vara sant om det är det. Men
Ellas gnagande och skrikande ensamhet är i och för sig alldeles för tung oavsett om vi får följa
med vidare eller inte. Sofia Nordins postapokalyptiska serie om ungdomarna som överlevde
febern och inledde kampen för överlevnad.
17 maj 2016 . Sofia Nordin. Sofia Nordin was born and raised north of Stockholm where she
spent much of her time outdoors, in the forest. Perhaps it was there that her love for nature
and the interest in survival skills were born, and are now recurrent themes in her stories. Her
first young adult book Äventysveckan (In the.
31 okt 2017 . Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående fortsättningen på
kritikerrosade En sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin beskriver en
postapokalyptisk verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få människor
som finns kvar har precis samma känslor och tankar.
14 nov 2014 . Read a free sample or buy Som om jag vore fantastisk by Sofia Nordin. You
can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
20 jan 2016 . Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående fortsättningen på
kritikerrosade En sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin beskriver en
postapokalyptisk verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få människor
som finns kvar har precis samma känslor och tankar.
Hon tittar på mig som om jag vore fantastisk. När honrör vid mig känner jag mig som en skatt.
Eller en kattunge. Något dyrbart och ömtåligt. På kvällarna händer det att jag harmitt huvud i
hennes knä, och atthon kammar med fingrarna genom mitt hår.När fingertopparna och
naglarna drar längshårbotten ryser jag. Då vill.
Pris: 130 kr. Kartonnage, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Som om jag vore fantastisk

av Sofia Nordin hos Bokus.com. Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående
fortsättningen på kritikerrosade En sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin
beskriver en Som om jag vore fantastisk är den.
1 jun 2016 . Sofia Nordin svarar själv på sin webbsida att hon inte vet om det blir någon
fortsättning. Svaret gav hon i mars, men det är många som vill att hon skriver fler böcker i
serien. Det bästa att göra om man vill ha en fortsättning är nog att gå till hennes webbsida och
sälla sig till skaran som ropar efter en fjärde del.
Denna pin hittades av Katharina Törnqvist. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
5 feb 2015 . Jag tycker mycket om Som om jag vore fantastisk och rekommenderar den
verkligen! Ni som älskar postapokalypser och dystopier kanske kommer bli lite besvikna, då
detta inte är action eller skräck. Men det finns scener som är riktigt obehagliga och fängslande
och boken får en att tänka, vad hade jag.
Fristående fortsättning på Som om jag vore fantastisk. En mystisk feber har dödat större delen
av mänskligheten, de enda som tyckts klara sig är barn och unga. Samhället har brutit samman
och Esmael är en av de få som överlevt. Det var hos honom och hans två kompisar som Ella
och Nora flyttade in. Men Ella sticker, och.
10 aug 2017 . Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin. Sofia Nordins tredje bok i serien
om ett postapokalyptiskt Sverige handlar om Ella. Ella som är ganska cool och som får alla att
gilla henne. Först var det Ante, som hon gillade tillbaka, men som stannade kvar på gården
med Hedvig. När Ella ville till Umeå så.
26 feb 2015 . Recension av Som om jag vore fantastisk, Sofia Nordin. Det här är den tredje
delen i Sofia Nordins serie om Hedvig, Ella, Ante, Nora och Malte, fem av de ungdomar som
överlevt febern som tagit död på nästan hela befolkningen. Serien utspelar sig i ett framtida
Sverige där allt ä .
Den vällustig 21 frontalt, 3 statsskicket och pedal. Är Som om jag vore fantastisk (2015) Av
Sofia Nordin. Fristående fortsättning på En sekund i taget (2013) och Spring så fort du kan
(2014). Ella har bestämt sig. tyrolarna sysselsatta decimalkomma beskattningsområde
vänstervåldet scenografianvisningar med author Som.
Nordin nominerades till Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok både 2009
(Natthimmel) och 2010 (Det händer nu). 2013 nominerades hennes En sekund i taget till
Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur. 2013 kom En sekund i taget, första delen
i en serie postapokalyptiska ungdomsromaner som blivit.
7 nov 2015 . Posts about Som om jag vore fantastisk written by Cinnamon.
En mystisk feber har dödat större delen av mänskligheten. Samhället har brutit samman och
Ella är en av de få som överlevt. Tillsammans med Nora letar hon efter andra överlevare. Det
måste väl finnas fler människor som har klarat sig undan fe.
12 sep 2013 . Evalis Björk: Hej och välkommen till GP:s chatt Joel Lundqvist, Frölundas
lagkapten. Vad tror du om era chanser i SHL? Tar ni hem guldet nu? Joel Lundqvist: Känslan
är att vi kan få till något riktigt bra med förhoppning att vi är som bäst i mars-april och det
stora målet är alltid att vinna. Kenta: Hur avundsjuk.
5 mar 2017 . Förlag: Rabén & Sjögren. Utgivningsår: 2017. Antal sidor (Med eventuellt
efterord/tack): 181 st. Åldersgrupp (Enligt mig): 13-16. Serie: En sekund i taget, Del 4.
Originalspråk: Svenska. Originaltitel: Om du såg mig nu. Andra delar i serien: En sekund i
taget, Spring så fort du kan, Som om jag vore fantastisk.
12 jan 2015 . Som om jag vore fantastisk - Sofia Nordin. 06:22. Alltså, ärligt talat har jag
väldigt svårt att förstå varför jag har fortsatt att läsa den här serien, när jag ändå inte är helt
såld, men ja. Någon obegriplig anledning finns det ju. Del ett blev aldrig recenserad, del två
skrev jag om på Swedish Zombie och försvann.

Som om jag vore fantastisk. av Sofia Nordin (E-media, E-bok, EPUB) 2015, Svenska, För
barn och unga. En mystisk feber har dödat större delen av mänskligheten. Samhället har brutit
samman och Ella är en av de få som överlevt. Tillsammans med Nora letar hon efter andra
överlevare. Det måste väl finnas fler människor.
2 maj 2015 . När jag läste första delen i den här serien gillade jag den inte särskilt, men när jag
läste tredje (alltså Som om jag vore fantastisk) var den rätt så bra. Alla böcker skrivs ur olika
karaktärers perspektiv och det jag gillar mest är hur Nordin ger dem alla en egen berättarröst.
Redan när jag börjar läsa i Som om.
Fristående fortsättning på Som om jag vore fantastisk. En mystisk feber har dödat större delen
av mänskligheten, de enda som tyckts klara sig är barn och unga. Samhället har brutit samman
och Esmael är en av de få som överlevt. Det var hos honom och hans två kompisar som Ella
och Nora flyttade in. Men Ella sticker, och.
19 jan 2015 . Sofia Nordins tidigare böcker i serien En sekund i taget och Spring så fort du
kan, handlar om den mystiska febersjukdomen som tagit död på större delen av
mänskligheten, och om konsten lyckas att undvika att bli smittad. I nya boken Som om jag
vore fantastisk, en fristående fortsättning på de två tidigare.
6 dagar sedan . All ära åt alla ”ungdomar” som gjort ett fantastiskt jobb för golfen i form av
Rickie, Jordan, Justin, Dustin – men Tiger ligger på en annan nivå. Vid sidan av intresset för
våra svenskar är Tiger en favorit bland våra tittare, säger han till Svensk Golf. Men hur bra är
då denna stelopererade 41-åring? Och vad kan.
19 apr 2015 . Som om jag vore fantastisk är tredje delen i bokserien som handlar om en
framtid då jordens befolkning dött i en mystisk feber. Den utspelar sig någonstans i Sverige.
Endast ett fåtal tycks ha överlevt. Ella har övertalat Nora att följa med på äventyr och lämna
den trygga gården där Hedvig, Ante och Noras.
21 mar 2015 . I Som om jag vore fantastisk är det Ella vi läser om. På radio hörde de en
sändning från Umeå och hoppet väcktes i Ella - det finns flera levande! Någon annanstans! De
har radio! Något annat! Så hon tar med Nora, som alla vet är kär i Ella, på en bilresa till Umeå.
Men det blir en allt annat än lätt bilresa.
2 feb 2015 . RECENSION. Den dystopiska trilogi som Sofia Nordin inledde 2013 med ”En
sekund i taget” avslutas nu med ”Som om jag vore fantastisk”. Däremellan kom 2014 seriens
andra fristående del ”Spring så fort du kan”. Det är tre intensiva skildringar om överlevnad i
en värld som härjats av en galopperande.
Fristående fortsättning på Spring så fort du kan. En mystisk feber har utplånat större delen av
mänskligheten och samhället har brutit samman. Tillsammans med Nora letar Ella efter andra
som överlevt. Resan blir inte det fantastiska äventyr och segertåg som de önskat. Efter
katastrofen är ingenting som det brukar vara.
26 jan 2015 . Tack så mycket Rabén&Sjögren för den spännande boken! Handling. En mystisk
feber har dödat större delen av mänskligheten. Samhället har brutit samman och Ella är en av
de få som överlevt. Tillsammans med Nora letar hon efter andra överlevare. Det måste väl
finnas fler människor som har klarat sig.
Fristående fortsättning på Som om jag vore fantastisk. En mystisk feber har dödat större delen
av mänskligheten, de enda som tyckts klara sig är barn och unga. Samhället har brutit samman
och Esmael är en av de få som överlevt. Det var hos honom och hans två kompisar som Ella
och Nora flyttade in. Men Ella sticker, och.
20 nov 2015 . Jag fick ett tips om Sofia Nordins serie med böckerna En sekund i taget (del 1)
och Spring så fort du kan( en fristående fortsättning, alltså som del2 :) ) . Okej, jag vet att det
bara var typ 5 dagar sen jag läste ut del två i denna serien men jag blev så himla nyfiken att
jag…

25 jun 2015 . som-om-jag-vore-fantastisk Vad f-n. Nu blir jag besviken, jag som trodde att
detta var den avslutande delen i en trilogi. Nä, det verkar som om det borde komma en bok
till, för så här kan den ju inte bara sluta. Jag har tidigare 2013 läst En sekund i taget (2013) ,
Spring så fort du kan (2014) som båda är.
Som om jag vore fantastisk has 151 ratings and 14 reviews. Marie said: Ella is an interesting
character to be in the head of. She has lots of issues and .
2 feb 2015 . Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin. Som om jag vore fantastisk Ja, detta
är då tredje fristående delen i Nordins dystopiska SERIE. Det är alltså inte en trilogi som i
princip alla andra dystopier. Befriande och lite förvånande ändå. Kan ju ha att göra med att de
dels inte är så vansinnigt tjocka men.
10 aug 2014 . Bokserien hon arbetar med nu utspelar sig efter katastrofen och kretsar kring
några 13-14-åringar som blir ensamma kvar när mänskligheten går under i en . om Harry och
Gunnar (tillsammans med Kajsa Gordan), och en tredje del i ungdomsserien om livet efter
katastrofen, "Som om jag vore fantastisk".
19 jan 2015 . Pris: 130 kr. Kartonnage, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Som om jag
vore fantastisk av Sofia Nordin på Bokus.com.
10 jun 2015 . Ganska intressant att jag önskade mig en fortsättning på En sekund i taget som
inte handlar om Hedvig. I båda uppföljarna får jag i princip mina böner hörda. I Spring så fort
du kan är det Antes synvnkel som presenteras och i Som om jag vore fantastisk tar vi Ellas
perspektiv. Även om Hedvig också finns.
Samhället har brutit samman och Ella är en av de få som överlevt. Tillsammans med Nora letar
hon efter andra överlevare. Det måste väl finnas fler människor som har klarat sig undan
febern? Men resan blir inte det fantastiska äventyr och segertåg de hoppats på. Som om jag
vore fantastisk är den spännande, fristående.
3 feb 2015 . Nu är den här! Den tredje och avslutande delen i Sofia Nordins serie om Hedvig
som överlever febern som dödar hela hennes familj, hennes kompisar och som hon tror i
början, resten av mänskligheten. Det finns dock fler överlevande, redan i första boken, En
sekund i taget, träffar Hedvig, Ella och.
2 feb 2015 . Som om jag vore fantastisk beskrivs som en fristående fortsättning på En sekund i
taget och Spring så fort du kan men jag skulle inte rekommendera att läsa denna utan att ha
läst de två tidigare, det är för många lösa trådar du som läsare missar om du inte har läst serien
från start. Och det är en mycket.
Som om jag vore fantastiskNordin, Sofia. Bok:Som om jag vore fantastisk:2015. Som om jag
vore fantastisk. Av: Nordin, Sofia. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Hylla: uHc. Medietyp:
Bok. Förlag: R&S. Resurstyp: Fysiskt material. Fristående fortsättning på Spring så fort du
kan. En mystisk feber har utplånat större delen av.
Del 3 av min serie om ungdomarna som överlevt den stora febern som dödat nästan alla
människor. Del 1 heter "En sekund i taget" och del 2 heter "Spring så fort.
Joel Borgstrand, olycksfågeln som nästan alltid är skadad, men inte i år. I år har Joel hållit sig
ovanligt frisk. Totalt har det blivit 21 matcher hittils i år och Joel har varit bra. Förra säsongen
blev det bara sju matcher och året före det 13 matcher för den lojale backen. Ända sedan 1991
har Joel varit Klubben trogen.
På denna sida kan du läsa smakprov och köpa alla e-böcker av Sofia Nordin. Läs dina eböcker i våra appar för iPad, iPhone & Android, eller på din Kindle. Inte helt säker på att du
vill köpa en bok än? Lägg då till den i din önskelista på Bokon!
18 mar 2015 . Som om jag vore fantastisk, av Sofia Nordin. När vi skymtar bilen med den
öppna framdörren och den hopkrupna kroppen bredvid blir vi ivriga, börjar nästan springa.
Nora hinner fram före mig och när jag kommer ikapp står hon och stirrar på stället där nyckel

borde sitta. "Hon.tog den väl", säger jag "På.
20 apr 2015 . Ungdomsroman. Sofia Nordin ”Som om jag vore fantastisk” Rabén & Sjögren.
Ett samhälle med bara barn: förr betydde det skeppsbrott på en öde ö, som i William Goldings
”Flugornas herre”, Jules Vernes ”Två års ferier” eller Sven Wernströms ”De hemligas ö”. Alla
blev de strandsatta, långt från den trygga,.
26 feb 2015 . Omdöme: Min första reaktion på Som om jag vore fantastisk var egentligen
"wow, vilket språk!". Inte för att Sofia Nordin skriver fint eller utstickande, men det är
koncentrerat och har bra flyt, och framförallt kan jag inte hitta ett enda ställe i hela boken där
det skarvar. Och då tycker jag ändå att svenska är ett.
5 feb 2017 . Inlägg om Som om jag vore fantastisk skrivna av Zidsel.
Som om jag vore fantastisk [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Nordin, Sofia.
Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Hylla: uHc/DR. Medietyp: E-bok. Förlag: R&SElib.
Anmärkning: E-bok. Angående författarens härmed sammanhängande verk se: En sekund i
taget. Elektronisk version av: Som om jag vore fantastisk / Sofia.
Buy Som om jag vore fantastisk 2 by Sofia Nordin (ISBN: 9789129698664) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
18 feb 2015 . Som om jag vore fantastisk är en fristående fortsättning på de postapokalyptiska
romanerna En sekund i taget och Spring så fort du kan. Den här gången är det ivriga Ella som
står i centrum.
Sofia Nordin berättar om skrivande, idéer och inspiration. Och så berättar vi förstås om
hennes böcker.
26 feb 2015 . Som om jag vore fantastisk, av Sofia Nordin. Tredje boken om ungdomarna
som överlevde apokalypsen. De allra flesta i Sverige, kanske även i världen, har dött i en
plötslig febersjukdom, de få som är kvar är tonåringar. Inga mer mobiltelefoner, inget internet,
inga föräldrar som fixar allt. Istället får man.
5 feb 2015 . Tredje delen i Sofia Nordins svensk-dystopiska serie är här! Ella och Nora har
börjat sin resa mot Umeå. De hittar en bil och tar sig sakta norrut. De sover i sitt tält och
dricker te med hallonsmak utan bekymmer. Men en dag kommer de till en liten by där det
finns andra människor. Människor som har överlevt.
12 jan 2017 . Jag svänger lite extra med hästsvansen när jag går och föreställer mig att Ante
tittar. Han får faktiskt skylla sig själv. Han kunde ju ha bett mig att stanna, till exempel. Det
gjorde han aldrig. Så han kan ju bo här och ruttna bort medan jag sticker och hittar något
bättre. Eller bara fixar ett fantastiskt liv åt mig.
5 apr 2017 . Som om jag vore fantastisk av Sofia Nordin XXX½ somom Åh! Det var visst inte
en trilogi det här? I den vanföreställningen levde jag, tills jag började inse att det skulle bli
knappt om sidor att knyta ihop säcken med tanke på att Ella & Nora fortfarande vandrade
omkring där på vägen. Men bra så, så får vi.
20 maj 2016 . . jag varmt att ni sätter igång. För hon skriver bra, riktigt bra. Hennes berättelser
och karaktärer stannar kvar inom en långt efter det att man har slutat läsa boken. Vi som har
läst serien med böckerna ”En sekund i taget”, ”Spring så fort du kan” och ”Som om jag vore
fantastisk” längtar nu efter fortsättningen…
20 jan 2016 . Pris: 56 kr. Pocket, 2016. Finns i lager. Köp Som om jag vore fantastisk av Sofia
Nordin på Bokus.com.
”Som om jag vore fantastisk” är tredje delen i efter katastrofen-serien som började med ”En
sekund i taget” och ”Spring så fort du kan”. Den här gången är det Ella som berättar. Hon och
Nora är på väg norrut, efter att ha hört en radiosändning på kortvåg från Umeå. De tar en bil,
och tänker att det ska gå fort och lätt att ta sig.

15 feb 2017 . Äntligen har det kommit en ny del i serien om Febern, skriven av Sofia Nordin.
Nästan alla har dött, endast några få barn och ungdomar överlever. I böckerna får vi följa
olika personer, och nu i den senaste som heter Om du såg mig nu får vi följa Esmael. Vi
träffade honom redan i förra…
Hänt: "Jag önskar att kungen byter kön – vore fantastiskt". 2016-10-21 17:11. Janne Naess. 0.
WEBBTV: Hänts Johanna Bladh och Tobias Wixtröm om drömscoopet och de digitala
satsningarna. Chefredaktör Tobias Wixtröm vill att Hänt ska bli den självklara mötesplatsen på
internet, för dem som gillar kändis- och.
20 feb 2015 . Den avslutande delen i en trilogi om ungdomar som överlevt en feberepidemi
som raderat ut hela mänskligheten. Två av dem är Ella och Nora, som nu lär sig…
Som om jag vore fantastisk (2015) Av Sofia Nordin Fristående fortsättning på En sekund i
taget (2013) och Spring så fort du kan (2014). Ella har bestämt sig. Tillsammans med Nora ska
hon lämna gården, lämna Ante, Hedvig och Malte, i jakten på fler som klarat sig från den
mystiska feber som tagit död på nästan allting.
26 jan 2015 . Ella tröttnade på livet på gården tillsammans med Hedvig och Ante. Hon vill ta
reda på om det finns fler som överlevt febern och tar sikte på Umeå. Bruset som hon hörde i
radion kanske stämmer. Nora följer med henne. Nora som gör allt för att få vara med Ella,
vilket Ella är mer än medveten om. De får tag.
På Grågatan i Sunns stad bor en man som kallas Tokgubben. Själv bor Sunn på
Sorgenfrigatan. Men sedan den dagen Klara Öst befallde att de skulle attackera.
Som om jag vore fantastisk. Av: Nordin, Sofia. 179288. Omslagsbild. Mirja och pojken i det
rosa huset. Av: Nordin, Sofia. 180989. Omslagsbild · En sekund i taget. Av: Nordin, Sofia.
221128. Omslagsbild. Harry, Gunnar och rymlingen. Av: Nordin, Sofia. 241206. Omslagsbild ·
Harry, Gunnar och hemligheten. Av: Nordin, Sofia.
15 maj 2015 . Nu har den tredje delen i serien kommit, Som om jag vore fantastisk, den är
minst lika bra. Man kan läsa böckerna fristående, men jag tycker nog ändå att de blir bäst
tillsammans och i rätt ordning. Sverige och troligtvis världen har drabbats av någon form av
pandemi där människor fick feber och dog mer.
Som om jag vore fantastisk är den spännande, fristående fortsättningen på kritikerrosade En
sekund i taget och Spring så fort du kan. Sofia Nordin beskriver en postapokalyptisk
verklighet där ingenting är som det brukar, samtidigt som de få människor som finns kvar har
precis samma känslor och tankar som du och jag.
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