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Monstret Frank (samlingsvolym) Mats Strandberg boken PDF Dagen då Frank Steen fyller nio år händer

något som förändrar hans liv. Grannen Alices hund Uffe blir så uppspelt att han råkar bita Frank i handen, och
snart börjar Frank drömma mystiska drömmar. I drömmen är han täckt av lurvig päls och springer i skogen på
fyra ben. Det enda han vill är att bli klappad, kliad mellan öronen och gosad med. Men varför blir alla så

rädda?

Spännande, roligt och lagom läskigt, med cliffhangers som gör att man bara måste läsa vidare. En berättelse
om monster och människor, om att inte passa in, och om att hitta sin egen flock.

Denna samlingsutgåva innehåller hela Mats Strandbergs succéserie om monstret Frank: Monstret i natten,
Monstret på cirkusen och den tredje och sista delen Monstret och människorna. Boken är illustrerad med

fantastiska bilder av Sofia Falkenhem.
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