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Äntligen är det sommar och dags för ett nytt äventyrsläger i Prismagalaxen ? en ökensafari
på planeten Karech. Nova kan inte vänta tills hon får träffa sina vänner igen!

Men mystiska saker börjar hända och Nova förstår att hon har större utmaningar framför sig än den
farliga planeten och de svåra uppdragen. När både hjälp och hot kommer från oväntat håll, avslöjas

hemligheter som överstiger Novas vildaste fantasier.

Ökensafarin är precis så spännande som man vill att en fortsättning ska vara. För just när Nova
hoppats på att få tillbaka sitt vanliga liv förstår hon att problemen bara börjat. Någon är fortfarande

ute efter silvertrådarna ?

Intervju med Ingrid Remvall
http://www.skanskan.se/article/20150111/HASSLEHOLM/150119955/-/skriva-for-barn-det-

viktigaste-

Sagt om Prismagalaxen ? Ökensafarin
?Skaparglädje formligen lyser mot läsarna genom sidorna ? det tar inte lång stund att

upptäcka hur otroligt roligt författarinnan måste ha haft medan hon skrev den här boken.
Den är fylld till brädden av fantastiska varelser, växter och underbar natur. Det är en härligt,

sprakande berättelse som nästan till och med smakar av regnbågens alla färger.?
catahya.net



Om författaren
Kärleken till böckernas magiska värld kom tidigt för Ingrid. Hon var en riktig bokslukare
som barn och det är hon fortfarande! Snart började hon skriva sina egna berättelser och
drömde om att bli författare. Men med åren tog andra intressen vid och det blev studier i
psykologi och kommunikation. Efter en inspirerande författarkurs började hon att skriva

igen och resultatet blev ett fantasifullt rymdäventyr.

Ingrid bor i skånska Lomma med två busiga söner och en inte fullt lika busig sambo. Hon
arbetar som Art Director på en kommunikationsbyrå.
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