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Det har snöat hela natten och Ebba och Boris ska iväg till
pulkabacken. De har med sig varsin kälke och gamen Polly. Men
Boris är inte riktigt glad trots att de har jättekul och susar nerför

backen. Det tar ett tag för Ebba att lista ut vad det är som bekymrar
Boris, men när hon väl gör det kommer hon på världens bästa

överraskning för att göra honom glad igen!

Den tionde delen i serien Familjen Monstersson fortfarande lika
härligt överraskande, och med läskigt bra bilder! Serien är älskad av

såväl lättlästläsare och deras föräldrar som bibliotekarier och
bokbloggare. Eller som Bibliotekstjänst skrev: kommer att få många

barn att förstå varför det är roligt att läsa.

Familjen Monstersson ingår i Rabén & Sjögrens serie med lättlästa



böcker för de allra yngsta nybörjarläsarna. Enkel text och läsvänlig
typografi, pratbubblor med versal text plus massor av roliga

färgbilder.
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