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Värdefulla böcker försvinner från det larmade biblioteket! Hur är det möjligt? Värdefulla böcker försvinner
från Vallebys bibliotek. Hur är det möjligt, när allt av värde är larmat? Polismästaren behöver hjälp att bevaka
biblioteket, framför allt att hålla ögonen på besökarna i forskarrummet - där dyrgriparna förvaras. Lasse och
Maja är snart tre misstänkta boktjuvar på spåren ... Detektivbyråns trettonde fall kommer här i nyutgåva i färg
med nytt omslag. Den svartvita utgåvan gavs ut första gången 2007. Martin Widmark kan konsten att berätta
en historia som är "lättläst, men inte lättlöst!" Ett enkelt och rakt språk - med en välplanerad och klurig intrig tillsammans med Helena Willis skruvade bilder, gör varje bok till ett oemotståndligt läsäventyr. Inte undra på
att nästan varje barn i Sverige har full koll på Lasse och Maja! Lasse och Maja och deras detektivbyrå har dykt
upp i många olika sammanhang sedan de första böckerna gavs ut 2002: som flera spelfilmer på biograferna,
som utställning på Junibacken i Stockholm, som operaföreställning på Göteborgsoperan och som julkalender i
SVT. Böckerna, som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är alltjämt de mest utlånade på
biblioteken. År 2017 har det sålts över 3 miljoner LasseMaja-böcker i Sverige. Och barnens ständiga
storfavoriter fortsätter att lösa nya kluriga deckargåtor! "Intrigen är spännande och klurig, upplösningen
humoristisk och oväntad. Helena Willis förgsprakande och naivistiska illustrationer lyfter och förstärker
läslusten." Elsie Runnö, Bibliotekstjänst
Biblioteksmysteriet av Martin Widmark Bibliotekarien i Valleby, Karin Fahlén, är förtvivlad. Vi har

miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag. Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t. Thursday, February 23, 2017 at 11:00 AM - 11:45 AM UTC+01. mp3 3. x11. Köp
Biblioteksmysteriet av Martin Widmark på Bokus. Dyrbara böcker försvinner. Interested. More than a year
ago. Biblioteksmysteriet has 183 ratings and 10 reviews. Ljudböcker-[SIA]Mr_KeFF. Please visit our
website, there are various books that you can choose, There are various softcopy formats as well, ranging from
PDF, Kindle, Ebook, EPub and Mobi. Sandvika Värdefulla böcker försvinner från Vallebys bibliotek. clock.
Jag tänkte göra ett litet projekt av det och har funderat på hur jag bäst tar mig an det. - Leta igenom det här
biblioteket och ha kul på jakt efter alla prylar.

