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Loka och monsterprinsen Lisa Moroni boken PDF Loka skulle vilja visa monstervärlden för både sina vänner
och för mamma och pappa, helst för alla. Men monsterglasögonen funkar bara när Loka själv har dem på sig.

I Lokas garderob finns en hemlig dörr som leder direkt upp till scenen på monsteroperan. Kvällens
föreställning, med operasångaren Julius i huvudrollen, har finbesök. I publiken sitter kungen, drottningen och

prinsen. När Loka sneglar på prinsen tycker hon att han lyser, han är helt fängslad av det som händer på
scenen. Det visar sig att prinsens högsta önskan är att spela musik själv, men kungen och drottningen tycker
inte att en prins ska spela, det räcker att lyssna. Prinsen ber Julius om hjälp, men när Julius smugglar in
prinsen på operan händer något fruktansvärt: prinsen försvinner. Det mullrar på scenen och in kommer

kungen och drottningen och alla deras vakter, de är ursinniga. Vad ska Loka och hennes monstervänner ta sig
till?
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