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Flyktingflickan Steffi ser fram emot att börja i läroverket i

Göteborg och att få nya vänner. Men allra mest ser hon fram emot att få träffa sin hemliga kärlek. Samtidigt
saknar hon sina föräldrar. Ska familjen någonsin återförenas? 
Näckrosdammen är den andra delen av fyra i
Annika Thors rosade serie om systrarna Steffi och Nelli.
Steffi har gått ett år i skolan på den ö i Göteborgs
skärgård där flickorna bor, men nu ska hon börja i läroverket inne i Göteborg. Där ska hon bo inackorderad
hos familjen Söderberg, som varit sommargäster på ön och lovat att ta sig an Steffi. Steffi har också blivit

förälskad i artonårige Sven, sonen i familjen. Själv är hon bara tretton och vet inte riktigt om hennes känslor
är besvarade.
Lika starkt som Steffi längtar efter kärleken saknar hon sina föräldrar som är kvar i Wien. När

Steffi och hennes lillasyster Nelli skickades till Sverige för att komma undan judeförföljelserna trodde hon att
hela familjen snart skulle återförenas. Men nu har det gått ett år sedan flickorna kom till ön i havet, och än
har föräldrarna inte kommit iväg.I böckerna om Steffi och Nelli skildras systrarnas livsöden - skolgång,
vänskap, förälskelse, mognad - i skuggan av kriget, gripande, men osentimentalt. Näckrosdammen är den

andra boken om Steffi och Nelli. Övriga titlar i serien är En ö i havet, Havets djup och Öppet hav.














Flyktingflickan Steffi ser fram emot att börja i läroverket i Göteborg
och att få nya vänner. Men allra mest ser hon fram emot att få träffa
sin hemliga kärlek. Samtidigt saknar hon sina föräldrar. Ska familjen
någonsin återförenas? 
Näckrosdammen är den andra delen av fyra i
Annika Thors rosade serie om systrarna Steffi och Nelli.
Steffi har
gått ett år i skolan på den ö i Göteborgs skärgård där flickorna bor,
men nu ska hon börja i läroverket inne i Göteborg. Där ska hon bo
inackorderad hos familjen Söderberg, som varit sommargäster på ön

och lovat att ta sig an Steffi. Steffi har också blivit förälskad i
artonårige Sven, sonen i familjen. Själv är hon bara tretton och vet



inte riktigt om hennes känslor är besvarade.
Lika starkt som Steffi
längtar efter kärleken saknar hon sina föräldrar som är kvar i Wien.
När Steffi och hennes lillasyster Nelli skickades till Sverige för att
komma undan judeförföljelserna trodde hon att hela familjen snart
skulle återförenas. Men nu har det gått ett år sedan flickorna kom till
ön i havet, och än har föräldrarna inte kommit iväg.I böckerna om
Steffi och Nelli skildras systrarnas livsöden - skolgång, vänskap,

förälskelse, mognad - i skuggan av kriget, gripande, men
osentimentalt. Näckrosdammen är den andra boken om Steffi och
Nelli. Övriga titlar i serien är En ö i havet, Havets djup och Öppet

hav.
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