BOK 1: KLIPPTROLLEN
”Det var jättespännande
med Stendraken!”
– Sixten, 9 år

”Karma och Jonar
är supercoola!”
– Hedvig, 6 år
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sagan om Glimeria

Det var en gång ett land som hette
Glimeria. Landet hade höga, snö
beklädda berg i norr, och gröns
kande dalar med bördiga ängar
i söder. I Glimeria fanns många
fantastiska väsen som inte finns i
den världen som du och jag bor i,
och människorna levde i harmo
ni med naturen och djuren. Men
det fanns också onda krafter och
mörk magi.

Familjerna
Stark och Garpe

Inte långt från varandra bor
de mäktiga familjerna Stark
och Garpe. Sedan urmin
nes tider pågår en bitter fejd
dem emellan. När saker bör
jar förändras i Glimeria och
stjärn
glöden håller på att
sina blir barnen Karma Stark
och Jonar Garpe tvungna att
lägga ifrån sig stridsyxan och
kämpa sida vid sida.

Karma och Jonar
handlar om det godas
kamp mot det onda,
om att våga och om att
vara en bra vän.

Zelda Falköga är en upptäcktsresande med mystiska och
outforskade platser som specialitet och är en av mycket
få personer som någonsin har varit i landet G
 limeria. I
böckerna berättar hon för allra första gången om den
största av alla sägner från Glimeria, om K
 arma och
Jonars kamp mot Stendraken.

Karma

Elva år och en utav de yngre barn
en i den stora syskonskaran på
Starkgården. Livlig, orädd och
temperamentsfull. Karma har lärt
sig att skjuta pilbåge av sin mam
ma Luna och är en av de skarpaste
bågskyttarna i Glimeria.

Jonar

Tolv år och enda barnet på Garpegår
den. Hans föräldrar är överbeskyddan
de vilket stör honom. Hålls ofta utanför
allt viktigt som sker på gården. Ganska
ensam. Närmaste vännerna är kinten
Gala och enhörningen Remus. Jonars
hemlighet är att han kan tala med djur.

Gala

Remus

Jonars kint och bästa vän. Kintar
är lite som en blandning mellan
katt och räv. Populärt husdjur i
Glimeria. Har varit Jonars ända
sen han var liten. Galas päls
krage ändrar färg beroende på
känslostämning.

Släkten Garpes enhörning.
Enhörningar är ett heligt
djur i Glimeria som det
finns mycket få av. De har
magiska krafter och kan till
exempel läka sår. Behöver
stjärnglöd för att överleva.

Klipptroll

Stendrakens lakejer. De är stora
och långsamma men extremt
starka och onda. Just nu drar de
runt i Glimeria och stjäl stjärn
glöd från människorna samt
skapar allmän förödelse.

stendraken

Ondskefull varelse som bara uppstår med
flera tusen års mellanrum. Sedan den
landade i bergen har skördarna blivit
sämre och stjärnglöden håller på att
försvinna helt. Den försöker ta över
och kontrollera världen.

diskussionsfrågor
Galas pälskrage ändrar färg beroende
på hennes humör. Tänk om det var så
för oss människor!

Karma och Jonar försöker övertala sina föräldrar
att samarbeta med varandra, men misslyckas.
1. Är det rätt att barnen inte gör som de vuxna säger?

1. Hur tror du att det skulle vara?

2. Hur ska man veta när man ska lita på sig själv
istället för de vuxna?

2. Vilket är Galas vanligaste känsloläge i
boken?

Varför tror du att Karmas och
Jonars familjer är ovänner?
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Hedda händer det som
Släpps i april 2020
kommande böcker + kanske barnquotes
r 2020 och 2021!
Bok 3, 4 och 5 släpps unde

Lyssna på
Karma och Jonarlåten Genom eld
på Spotify!

