
DEN AVGÖRANDE KAMPEN ÄR HÄR

Karma och Jonars resa genom Glimerias magiska rike har 
varit både prövande och lärorik. Nu har de äntligen nått sitt 

mål – Stendrakens rike. Med tapperhet och en stor dos 
kreativitet måste de ta sig in genom den stora porten och 

förbi armén av ilskna stenvarelser. 

De två vännerna är de enda som med kärlekens kraft kan 
bryta Glimerias förbannelse och rädda alla förstenade barn. 

Kommer de att lyckas? 

                                               handlar om det 
 godas kamp mot det onda, om att våga

 och om att vara en bra vän. 

   är en äventyrare och 
upptäcktsresande med mystiska och outforskade  

platser som specialitet. Hon är en av mycket få per- 
soner som har varit i landet Glimeria, och som har  

hört om landets öde med egna öron.

STENDRAKEN är den femte och sista boken  
om Karma och Jonar. De tidigare delarna i serien 

heter Klipptrollen, Flykten, Lyras ö och Nagdabergen.
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Klipptrollen Flykten Lyras ö

Nagdabergen Stendraken



Läsguiden 
Fördjupa läsningen av serien om Karma och Jonar med 
läsguiden! Lär känna karaktärerna, upptäck världen de 
lever i och diskutera frågor om handlingen. Läsguiden 
är framtagen som ett komplement till Klipptrollen, den 
första delen i serien om Karma och Jonar, men kan också 
användas vid läsning av övriga böcker i serien.

Läsguiden, 
lärarhandledningen 

och en massa annat kul 
extramaterial hittar du på 

www.karmaochjonar.se

Lärarhandledning
Jobbar du som pedagog i förskoleklass eller lågstadiet, 
eller känner du någon som gör det? Nu finns en 
lärarhandledning för de tre första delarna i serien om 
Karma och Jonar. Handledningen är tänkt som en guide 
för att skapa bra uppslag och struktur för lärarledda 
aktiviteter i klassrummet. 

Lärarhandledningen är uppdelad i två delar där den 
första delen fokuserar på övergripande ämnen med 
diskussionsfrågor och lekar, och den andra delen går 
djupare in i varje enskilt kapitel med inriktning på språk 
och läsförståelse.

Förutom att bidra till en rolig och spännande läsupplevelse 
ger lärarhandledningen möjligheter till samtal och 
aktiviteter med syfte att utveckla empati och förståelse för 
andra, kreativitet och fantasi samt skriv- och läsförmåga. 






