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Den pipande mandarinen Camilla Gripe Hent PDF Martin påstår att det finns pipande mandariner och nästan
alla tror på honom, trots att det inte är sant. Det är i själva verket på något konstigt sätt han själv som låter.

Det är många som vill tro honom, för det går ju att tjäna pengar eller dra turister till byn, om det är sant. Vissa
människor vill helt enkelt bli lurade. När sedan Martin påstår att mandariner inte kan pipa, då är det INGEN
som tror på honom. Om ett rykte eller en lögn får tillräcklig spridning är det nästan omöjligt att få stopp på

det …

Maria Camilla Gripe Marszalek, född 21 maj 1947, är en svensk författare av barnböcker. Hon är dotter till
Harald och Maria Gripe.

"Rolig, fantasifull och spännande."
– Svenska Dagbladet

"En historia som lyckas med att vara både rolig och tankeväckande."
– Aftonbladet
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