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Ännu ett mysterium för succéparet LasseMaja "I dag fyller min egen lilla guldsmed femtio år", säger Barbro
Palm i sitt hyllningstal till Muhammed Karat. "Den som bakar den godaste tårtan till dig, mitt russin, vinner 8
000 kronor", fortsätter hon och pekar på de tre tävlande sockerbagarna. Bagarna sliter med sina tårtor, men
några av dem uppför sig rätt underligt.
Särskilt en ... När ljuset slocknar och Barbro Palm skriker att hennes glittrande diamant är försvunnen, inser
Lasse och Maja att det återigen är dags för ett nytt fall.Martin Widmark är på topphumör när han i högt tempo
ger sig i kast med det tjugoförsta äventyret om Lasse och Maja. Helena Willis karakteristiska illustrationer
eldar förstås på ytterligare. Födelsedagsmysteriet publicerades första gången 2012. "Vill ni ha en bok som
fångar åhörarna och även låter barnen få leka detektiver själva så läs Födelsedagsmysteriet." Anna Andersson,
Förskollärare, Lärarnas Nyheter"Dessa deckare är tämligen lättlästa, har stor text och bildstöd som hjälper till
att göra läsningen både roligare och lättare att förstå.
Numera är Helena Willis illustrationer i färg vilket ytterligare förstärker läslusten. /.../ Martin Widmark följer
sitt framgångsrecept även denna gång." Madeleine Jehpsson, BTJ-häftet Illustratör: Helena Willis
Succéparet Lasse och Maja firar 10 år. Alltid låga priser & snabb leverans Hitta De Bästa Erbjudanden
Online. Men några av dem beter sig rätt underligt. Av: Bergström, Gunilla. Barbro Palm firar sin käre

makes, guldsmeden. Skickas inom 1-3 vardagar. ) böcker om LasseMajas Detektivbyrå. För dig som älskar
böcker. Nu ska vi sjunga (CD) 59 kr Ronja Rövardotter (Ljudbok) (CD) 59 kr Nu ska vi sjunga 2 (CD) 59.
Hitta De Bästa Erbjudanden Online. Köp boken billigare på Adlibris.
Födelsedagsmysteriet.
Succéparet Lasse och Maja firar 10 år. Köp boken billigare på Adlibris. Read this book using Google Play
Books app on your PC, android, iOS devices. Som en hyllning till guldsmeden Muhammed Karat låter Barbro
Palm tre sockerbagare tävla om … 2012, Inbunden. 'Vill ni ha en bok som fångar åhörarna och även låter
barnen få leka detektiver själva så läs. Schlagersabotören.

