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Solstenen Maj Bylock Hent PDF Solstenen - ett navigationsinstrument som har delats i två stenhalvor.

Den föräldralöse Dan har den ena halvan av solstenen och ger sig ut i världen för att hitta sin bror Jakob som
har den andra stenhalvan. Dan stöter på trollkarlen Korp-Jon, apan Trubbnos och den galne spelmannen i

dårkistan på sin resa. Men kommer solstenen att hjälpa Dan att hitta sin bror?

Solstenen är en mycket spännande historia kring två bröders öden, där trollkarlar och spöken är mer än bara
en fantasi.

Maj Bylock föddes 1931 på Gotland. Hon började sin författarkarriär med att skriva läroböcker inom religion
och historia, men har genom åren skrivit många böcker för barn och ungdomar. Bylock har även återberättat

många världskända klassiker i serien Äventyrsklassiker.

Bylock belönades 1990 med Astrid Lindgren-priset.

Serien om solstenen handlar om bröderna Dans och Jakobs spännande äventyr i de tre böckerna Solstenen,
Månringen och Stjärnhavet som tar sin början på Gotland under 1600-talet.

Med Solstenen vann May Bylock Rabén & Sjögrens jubileumspristävling 1983 och bokserien har även blivit
musikal.
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