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Flora bodde med sin familj på en gård. På gården växte blommor och träd av alla dess slag. Tre separata hus
ramade in framsidan av gården och i mitten fanns en rundel full av blommor. Vid ingången till det största
huset växte två stora lindar och på baksidan växte fruktträd. Precis bakom husen fanns en liten sjö, en stor
kulle och flera dungar och gården omgavs av stora skogar. Under årets fyra årstider brukade Flora gå runt i

landskapet och titta på växterna. Hon hade många favoritplatser på gården. Flora visste var blommor slog ut i
snön på vintern och hon visste var de första blommorna slog ut på våren. Hon visste var man kunde leka i
vattenbrynen på sommaren och var man kunde hitta svamp på hösten. Flora fantiserade ofta om landskapet i
och runt gården. I Floras fantasivärld fanns det både onda och goda krafter. Det fanns krafter som ville ta över

livet på gården och andra som ville hjälpa växterna att leva. I Floras fantasivärld levde alver och älvor
tillsammans med växterna. Både blommor och älvor behövde varandra för att överleva.   Vill du följa med
Flora i hennes fantasivärld? Efter varje berättelse kan du läsa riktiga fakta om växterna. Det är också dessa
fakta som har varit grunden till Floras berättelser.Växterna i boken presenteras i en saga. En saga för varje

växt där den har en inneboende, en varelse som ger växten särskilda krafter och betydelser. Till varje växt hör
också en faktaruta.

 

Det var en gång en liten flicka som hette Flora. Flora bodde med sin
familj på en gård. På gården växte blommor och träd av alla dess
slag. Tre separata hus ramade in framsidan av gården och i mitten
fanns en rundel full av blommor. Vid ingången till det största huset
växte två stora lindar och på baksidan växte fruktträd. Precis bakom
husen fanns en liten sjö, en stor kulle och flera dungar och gården
omgavs av stora skogar. Under årets fyra årstider brukade Flora gå

runt i landskapet och titta på växterna. Hon hade många
favoritplatser på gården. Flora visste var blommor slog ut i snön på
vintern och hon visste var de första blommorna slog ut på våren. Hon
visste var man kunde leka i vattenbrynen på sommaren och var man
kunde hitta svamp på hösten. Flora fantiserade ofta om landskapet i
och runt gården. I Floras fantasivärld fanns det både onda och goda
krafter. Det fanns krafter som ville ta över livet på gården och andra
som ville hjälpa växterna att leva. I Floras fantasivärld levde alver
och älvor tillsammans med växterna. Både blommor och älvor

behövde varandra för att överleva.   Vill du följa med Flora i hennes
fantasivärld? Efter varje berättelse kan du läsa riktiga fakta om

växterna. Det är också dessa fakta som har varit grunden till Floras
berättelser.Växterna i boken presenteras i en saga. En saga för varje
växt där den har en inneboende, en varelse som ger växten särskilda

krafter och betydelser. Till varje växt hör också en faktaruta.
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