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Bastuban Bo Sigvard Nilsson Hent PDF "Med en tung suck lyfte han upp tuban och tog sats mot det första
steget. Men han kom inte längre. Plötsligt var hela luften omkring honom fylld av ett väldigt svischande. Det
kom stora kvasttag ut genom dörren och nerför trappan. Det svischade och visslade som om det pågick en

osynlig strid runt hans huvud. Häpen och kuslig till mods stirrade han omkring sej, men han kunde ingenting
se, inte ett dugg."

Möt Boy, en kille som verkligen hatar att spela bastuba men som ändå tvingas utstå lektionerna. Hans pappa
hör inte ens när han spelar fel. Men en dag händer någon underligt som vänder upp och ned på hans vardag.

Det är en spännande berättelse med fantastiska inslag.

Bo Sigvard Nilsson föddes 1942 och är en svensk författare och dramatiker. Förutom författandet har han
regisserat teater och TV samt haft styrelseposter i Sveriges Författarfond och Sveriges Författarförbund.

 

"Med en tung suck lyfte han upp tuban och tog sats mot det första
steget. Men han kom inte längre. Plötsligt var hela luften omkring
honom fylld av ett väldigt svischande. Det kom stora kvasttag ut
genom dörren och nerför trappan. Det svischade och visslade som

om det pågick en osynlig strid runt hans huvud. Häpen och kuslig till
mods stirrade han omkring sej, men han kunde ingenting se, inte ett

dugg."

Möt Boy, en kille som verkligen hatar att spela bastuba men som
ändå tvingas utstå lektionerna. Hans pappa hör inte ens när han

spelar fel. Men en dag händer någon underligt som vänder upp och
ned på hans vardag. Det är en spännande berättelse med fantastiska

inslag.

Bo Sigvard Nilsson föddes 1942 och är en svensk författare och
dramatiker. Förutom författandet har han regisserat teater och TV
samt haft styrelseposter i Sveriges Författarfond och Sveriges

Författarförbund.
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