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«Vær forsiktig med hva du ønsker deg...»

Neil Gaiman ble født 10. november 1960 i Hampshire i England. Han likte godt J.R.R. Tolkien og
Lewis Carrolls bøker. Han er i dag 57 år og har skrevet mange kule, utrolig spennende og skumle
fantasy-bøker, som; The Graveyard Book, Norse Mytology, Neverwhere og Coraline. Han er ikke
bare kjent for fantasy, men også kjent for sine berømte tegneserier som for eksempel The
Sandman og sine noveller. I dag skriver han fremdeles og ga ut sin siste bok Norse Mytology i
2017.

Denne boken handler om Coraline. En helt vanlig jente som nettopp har flyttet med faren og
moren sin til Pink Palace Apartments. Huset denne helt vanlige familien har flyttet til er ikke et
hvilket som helst hus. Det er svært gammelt og mystiske ting oppstår...
Det hele begynner med at Coraline kjeder seg på grunn av at foreldrene hennes ikke gjør annet
enn å jobbe hele dagen. Hun synes foreldrene er utrolig kjedelige. Derfor begynner hun å utforske
dette store og gamle huset. Og plutselig finner hun en dør som er limt fast til en murvegg og er
umulig å åpne. Hun spør moren om hun kan løse opp døra, men finner bare en kjedelig murvegg.
Men om natten skjer det mystiske ting. Hun følger etter en løpende mus som fører henne til døra.
Hun åpner døra og for se en lang tunnel som fører henne til det samme huset, bare med mye
snillere foreldre.
Men med knappeøyne...

Jeg elsker denne ubeskrivelig spennende boka! Når jeg leser den får jeg gåsehud oppover hele
ryggen. Jeg klarer rett og slett ikke å legge fra med den. Grunnen til at jeg elsker denne boka er
mest på grunn av stemningen. Jeg føler på en måte at jeg blir dratt med inn i boka mens jeg leser.
Jeg liker den også fordi det som skjer i boka er noe som absolutt ikke ville skjedd i virkeligheten.
Denne boka er som en enorm julegave jeg ikke klarer å vente med å åpne! Denne boka er helt
magisk!

Jeg vil altså helt klart anbefale denne boka for deg som liker fantasy eller skumle bøker. Den er
utrolig underholdende! Jeg anbefaler denne boka fra 9 år og oppover. Den får så klart terningkast
6 fra meg!
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