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Faren til Emily dør i en dramatisk bilulykke, og resten av familien overlever bare så vidt. Etter noen år må
Emily, moren og lillebroren Navin flytte inn i oldefarens hus på landet for å spare penger. Blant oldefarens
merkelige oppfinnelser og tegninger, finner Emily en amulett som hun knyter rundt nakken. Samtidig beveger
noe seg i skyggene i biblioteket, og på kvelden hører de merkelige lyder fra kjelleren. Moren til Emily ber dem
vente mens hun forsøker å finne ut hva det er. Emily hører et skrik.
Hun tar med seg lillebroren og går ned, men så løser kjellertrappen seg opp like under dem, og de ramler inn i
en annen verden: Alledia.
Et blekksprutliknende monster har fanget moren. Ved hjelp av amuletten drar Emily og broren på en
ekspedisjon for å redde henne. Amuletten viser seg å kunne gi Emily enorme krefter hvis hun bare lærer seg å
styre den. Hun møter sin oldefar, og de merkelige og sjarmerende robothjelperne hans. Så setter de ut på en
farefull og dramatisk reise for å finne moren, og for å redde Alledia.

Amuletten er en utrolig spennende og vakker lettlest-serie. En fortelling om modige barn, merkelige
skapninger og kampen mot det onde. Bøker fra serien er kåret til årets beste av svenske lesere to år på rad.
Vi anbefaler Amuletten til jenter og gutter fra 8-13 år.
Både til de som leser mye og de som ikke har lest så mye før. Mange gamere vil falle for denne serien.
Målet med tXt-aksjonen er at elevene skal bli inspirert til å lese mer. Vi håper tekstene i antologien bidrar til
dette, og at dere finner nytte i noen av. tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon. Opplaget er på
120 000, og nærmere 70 prosent av norske ungdomsskoleelever deltar. 990 bibliotek er med i
statistikkgrunnlaget. 140 av disse har per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i
perioden. 990 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har per i dag ingen utlån. Hos disse har
1927 avdelinger registrerte utlån i perioden. 10 romankupp, 10 krimkupp, 10 barnebokkupp og 10
sakprosakupp! Årets største boksalg starter på mandag med over 1000 boktitler på tilbud. VGs.

