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På flykt undan Styx soldater söker de båda syskonen Sofia och Leo
skydd i en ihålig ek.Trädet sluts omkring dem och de märker när

hålet öppnar sig igen att de befinner sig i en helt annan värld. Kvar
finns inga mörka gator och betonghus i spillror. Grönskan som

omger dem badar i ljus. Under deras fötter finns frodigt grönt gräs
och färgglada blommor. Framför dem en sommaräng. De har kommit
till Sagofallen. Med hjälp av enhörningen Månstråle ger sig barnen
ut på ett hisnande och farligt äventyr, samtidigt som en ryslig kamp

börjar mellan de svarta och vita pjäserna på schackbrädet!

Äventyren i Sagofallen kommer att innehålla sju böcker, som alla är
riktiga bladvändare. Böckerna riktar sig till alla från cirka 6 år och
uppåt (särskilt lämplig för bokslukaråldern). Kapitlen är korta och
spännande och man kommer direkt in i handlingen. Böckernas fina

illustrationer är gjorda av Therése Larsson.

Flera använder böckerna som högläsningsböcker, inte minst i
skolorna, då det även finns gratis lärarhandledning till (finns att

ladda ner på www.hannablixt.com)



Tre röster från läsare: "de mest spännande böcker jag någonsin läst",
"tom bättre än Narnia" och "bara älskar de här böckerna".

Recensioner:
"Helt magisk! Boken får fem av fem möjliga." - Gullis lästips

"Ett magiskt, spännande & fängslande äventyr!" - Jennies Boklista

"Årets bästa fantasy/ungdomsbok " - iminbokhylla

"Det här är härlig, sagoinspirerad läsning som barn i bokslukaråldern
kan leva sig in i. En bra fantasybok som skapar läslust. " - Anna-

Karin Närkling, BTJ-häftet nr 12, 2018

Äventyren i Sagofallen består av:
1. Styx märke
2. Svarta damen
3. Vita löparen

4. Den magiska rustningen
5. Flykten från tornet- släpps våren 2019
6. Pantones ö - släpps hösten 2019

7. Snöugglans sigill - släpps våren 2020
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