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Flickan som ville bli fakir Pia Hagmar boken PDF Vem bryr sig om Julia egentligen? Ingen, känns det som.
Inte mamma, inte pappa, inte någon av hennes fyra syskon. Vad ska hon göra för att någon över huvud taget

ska lägga märke till henne?

En kväll ser Julia en fakir på tv. Han kan sluka eld och stoppa ner långa svärd i halsen. Och trots att han är så
mager att revbenen sticker ut kan han ligga på en matta av vassa spikspetsar. Det är då Julia bestämmer sig.

Hon ska bli fakir!

Fakirflickan är Pia Hagmars allra första lättlästa serie. De fyra böckerna gavs ut i början av 2000-talet, och nu
får nya barn chansen att titta in hos Julia och hennes röriga familj. Sommaren 2016 utkommer de två första

delarna på nytt, med helt nya illustrationer av Christina Alvner och Pia Hagmars egen varsamma
manusrevidering.
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