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Hugo anar att något är i görningen. Någon smyger i skogarna kring
Kolmården och något glimmar i sjön. Har Skogsfrun ett nytt uppdrag
åt dem? Vännerna kastas in i ett hisnande äventyr där de får använda

all sin list och sitt mod för att möta den farliga och lömska
Bäckahästen. Till deras hjälp kommer trollet Loffsie och ekorren

Nisse Nilsson.

Gamla sägner, myter, fantasi och verklighet. Den här berättelsen
bygger på händelser som sägs ha hänt förr i tiden. Platserna finns på
riktigt och går att besöka. Boken går att läsa som en spännande saga,
men där finns även en pedagogisk handledning för de vuxna som

läser för barnen.

Spänningen var hela tiden så hög så jag ville bara vidare.
-Jan-Åke Sallermo, författare

Spännande och underhållande ... med chans att reflektera.
- Niklas Bontegard, Ansvarig utgivare Radio Prime



Ett fynd i den pedagogiska utvecklingen för barn som ibland har det
lite svårt när orden inte räcker till.

- Carina Frisk Tångsten, kurator och lärare

Boken går att läsa enbart som en vanlig sagobok, men det finns
ytterligare aspekter med den. Till varje kapitel finns en handledning

för de vuxna som läser för barnen, utarbetad tillsammans med
specialpedagog Ulrika Örtenberg. Denna återfinns längst bak i

boken. Hugo och Gullvagnens hemlighet är en utmärkt bok för en
förälder/andra vuxna att läsa för sitt barn (eller tillsammans med) för
att stimulera till språkutveckling. Boken förbereder på sätt och vis
barnet för läroplanens olika krav och kan vara en hjälp när det går
lite knackigt för barnet med läsning. Detta är den tredje boken om

Hugo och hans vänner.

En av drivkrafterna bakom författaren, Sofia Jardvikens, skrivande
är att väcka barns läslust. Hon har åkt runt till skolor och föreläst om

skrivprocessen och högläst ur sin andra bok med mycket goda
recensioner. Det är ingen tillfällighet att kopplingen till utbildning
finns där. Sofia Jardviken har arbetat som lärare och är numera

rektor i Norrköpings kommun.

Illustratören Lisa Lidgren har en förkärlek för naturen och djuren.
Lisa jobbar mycket med detaljer för att väcka nyfikenhet och blåsa

liv i karaktärerna.

Ulrika Örtenberg har tillsammans med författaren utformat frågorna
till handledningen. Ulrika är legitimerad gymnasielärare i svenska
samt specialpedagog med inriktning på läs- och skrivsvårigheter.
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