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Det är sommarlov i den lilla staden Skogsbrynet. Men 

Lauras kamrater vill varken träffas eller leka. 

Det är som att de glömt något. Som att något fattas. 

Men vad? 

 

För att lösa gåtan anlitar Laura en skicklig detektiv, herr 

Pippidrello, en fladdermus från staden Neapel. 

Men varför vill stadens bibliotekarie att de ska leta efter 

Storboken? 

Och vem är den gråhåriga damen? 

Och hur ska Laura överlista hennes husdjur, den persiskt 

mönstrade garderobsormen? 

För kanske är det ändå bäst, tänker Laura, att det är hon 

som tar hand om garderobsormen. 

För kanske är det så att ormar äter fladdermöss? 

Och är Laura verkligen en möjliggörare? 

Och vem kan man egentligen lita på? 

Så många frågor som söker sina svar. 

Och allt handlar om 

MOD, VÄNSKAP OCH TILLIT 

 

Lisbeth Nordin har inspirerats av engelsk barnbokstradition 

och skrivit en barnbok för alla som tycker om att svepas in i 

ett äventyr som kittlar lagom, som värmer hjärtat och ger dig 

lust att krypa upp i en av bokens röda fåtöljer med en kopp 

varmt te eller varför inte med herr Pippidrellos svarta kaffe 

och en burk med Lauras hembakade hallongrottor. 

 

”Laura och Storbokens gåta” är den första boken i en planerad 

serie med tre böcker. Det underliggande temat i boken är att 

man blir synlig genom att uttrycka sig.  

Läs mer på 

www.lauraochstorboken.wordpress.com 

 

 

#äventyr, # kapitelbok, #högläsning, #magisk realism, # 

barnlitteratur, #framförbrasan, #slukaråldern #blisynlig 
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