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Mannys manöver Jeff Kinney boken PDF Läsarna älskar Greg och hans dagbok ... förlåt, "loggbok". I
den sjätte dagboken fortsätter han att berätta öppenhjärtigt om sitt liv. Det är inte för inte som bokserien

"Dagbok för alla mina fans" är en megasuccé i Sverige och resten av världen.  Greg Heffley har problem - som
vanligt. Men nu tornar de upp sig till att bli riktigt stora. Skolans egendom har förstörts och Greg är

huvudmisstänkt. Men det tokiga är att han faktiskt är oskyldig. Eller i alla fall så gott som ... Myndigheterna
knappar in på Greg, men innan de hinner upp honom blåser det upp till storm och nästan hela familjen
Heffley blir insnöad i sitt hus. Greg inser att han får stå till svars så fort snöovädret har lagt sig. Men kan
någon form av straff mäta sig med att sitta fast med lillebror Manny och resten av familjen dag efter dag?

  Böckerna prisas brett för sin träffsäkra humor och särskilt för sin förmåga att fånga in motvilliga unga läsare
och göra dem till ivriga sådana. Kul och spännande form där serieteckningar och text tillsammans berättar en
historia.   "En av de mest framgångsrika barnboksserier som någonsin publicerats", enligt The Washington

Post. Sedan starten 2007 har böckerna snabbt klättrat på topplistorna och hittills har det internationellt tryckts
sammanlagt mer än 85 miljoner exemplar! Det finns även tre spelfilmer som bygger på de tre första böckerna

i serien.   

 

Läsarna älskar Greg och hans dagbok ... förlåt, "loggbok". I
den sjätte dagboken fortsätter han att berätta öppenhjärtigt om sitt
liv. Det är inte för inte som bokserien "Dagbok för alla mina fans"
är en megasuccé i Sverige och resten av världen.  Greg Heffley har
problem - som vanligt. Men nu tornar de upp sig till att bli riktigt
stora. Skolans egendom har förstörts och Greg är huvudmisstänkt.
Men det tokiga är att han faktiskt är oskyldig. Eller i alla fall så gott
som ... Myndigheterna knappar in på Greg, men innan de hinner upp
honom blåser det upp till storm och nästan hela familjen Heffley blir

insnöad i sitt hus. Greg inser att han får stå till svars så fort



snöovädret har lagt sig. Men kan någon form av straff mäta sig med
att sitta fast med lillebror Manny och resten av familjen dag efter
dag?   Böckerna prisas brett för sin träffsäkra humor och särskilt för
sin förmåga att fånga in motvilliga unga läsare och göra dem till

ivriga sådana. Kul och spännande form där serieteckningar och text
tillsammans berättar en historia.   "En av de mest framgångsrika
barnboksserier som någonsin publicerats", enligt The Washington

Post. Sedan starten 2007 har böckerna snabbt klättrat på topplistorna
och hittills har det internationellt tryckts sammanlagt mer än 85

miljoner exemplar! Det finns även tre spelfilmer som bygger på de
tre första böckerna i serien.   
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