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Titanic går på ett isberg 23.40 söndagen den 14 april 1912, endast
fyra dagar och sjutton timmar efter jungfruresans början. Två timmar
och fyrtio minuter senare försvinner fartyget från havets yta. Det

finns endast livbåtar till en bråkdel av passagerarna, resten hamnar i
det iskalla, nollgradiga vattnet i Nordatlanten.

Theo och Ramona stirrade fascinerat på det gigantiska isberget som
gled förbi. Det var så nära att de kunde sträcka ut handen och vidröra
det. Plötsligt skälvde däcket till under deras fötter, ett svagt skärande

gnissel hördes.
Flera personer dök upp på däck, väckta av stöten och det ovanliga

ljudet.
"Vi gick på ett isberg, där försvinner det bort i mörkret!" Theo

pekade ut över havet, där endast den mörkare ytan gav en antydan
om isberget.

"Det här fartyget är osänkbart. Ni kan lugnt krypa till kojs", sa en
besättningsman.

De flesta trodde på mannen, även Theo och Ramona, som gick
tillbaka till sin hytt, medan klockan tickade vidare mot det ödesdigra

klockslaget.



"Det här är en spännande och medryckande bok där fakta och fantasi
varvas på ett smidigt, nästan omärkligt sätt. Livet och miljön ombord
på båten är levande beskrivet. Det känns som om du själv är där och

upplever samma äventyr som Ramona och Theo. Läs den!"
Bibliotekarie Mariann Toftebjörk

"Här behålls spänningen hela tiden. För även om man vet hur det går
med båten, så följer jag människorna med andan i halsen och det här

är en riktig nagelbitare!" Ulrica Lejbro

"Ett bra berättartekniskt grepp är att använda sig av datum och
klockslag, så som du gör. Det gav inlevelse till texten... All heder åt
dig, Kim! Du lyckades respektfullt levandegöra detta omtalade och
mytomspunna fartyg. Varmt tack för att du delade med dig av

läsningen!" Lärare Cecilia Lövgren

"Kim M Kimselius tar med oss på ett FANTASTISKT äventyr. När
jag satt och läste det här i morse var det så att håret reste sig på

armarna." Bokhandlare Ulrika Larsson.

"Jag sträckläste boken och när den tog slut blev jag överraskad, för
att den tog slut så snabbt. --- Det kändes som om man var med om

det verkliga Titanic. --- Det här är en bok som jag kan
rekommendera till alla." Bokbloggen Miniscorner

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Skräckresan med Titanic&s=sebooks

