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Det spökar, Sigge Lin Hallberg boken PDF Nu börjar den tredje terminen på Brobygården. Elina, Hanna,

Mattis och Agnes får hjälpa till mer och mer i stallet. Den första ridlektionen blir en överraskning när två nya
elever dyker upp. Tänk om de också vill rida och sköta tjejernas favorithästar? Ja, mycket är spännande på
Brobygården och snart är det Halloween och stortjejerna ska ordna en riktigt ryslig spökkväll …”Det spökar,

Sigge” ingår i BUS-serien (Brobyungarnas shettisar), som handlar om ponnytjejen Elina och hennes
kompisar. De håller till i det mysiga shettisstallet i Broby, som drivs av Ingela, världens bästa ridlärare! Här
möter Elina Sigge, den sötaste lilla shetlandsponny hon någonsin har sett. Margareta Nordqvists bedårande

bilder är i perfekt samklang med Lin Hallbergs säkra text.Både ”Alla älskar Sigge” och “Kom igen Sigge” har
prisbelönats av Bokjuryn - Barnens egen topplista över årets bästa böcker. Böckerna har även lovordats av

såväl kritiker som biblioteksanställda.

 

Nu börjar den tredje terminen på Brobygården. Elina, Hanna, Mattis
och Agnes får hjälpa till mer och mer i stallet. Den första

ridlektionen blir en överraskning när två nya elever dyker upp. Tänk
om de också vill rida och sköta tjejernas favorithästar? Ja, mycket är

spännande på Brobygården och snart är det Halloween och
stortjejerna ska ordna en riktigt ryslig spökkväll …”Det spökar,
Sigge” ingår i BUS-serien (Brobyungarnas shettisar), som handlar
om ponnytjejen Elina och hennes kompisar. De håller till i det
mysiga shettisstallet i Broby, som drivs av Ingela, världens bästa
ridlärare! Här möter Elina Sigge, den sötaste lilla shetlandsponny
hon någonsin har sett. Margareta Nordqvists bedårande bilder är i
perfekt samklang med Lin Hallbergs säkra text.Både ”Alla älskar
Sigge” och “Kom igen Sigge” har prisbelönats av Bokjuryn -

Barnens egen topplista över årets bästa böcker. Böckerna har även



lovordats av såväl kritiker som biblioteksanställda.
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