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De populära detektiverna Lasse och Maja har löst mängder av
knepiga fall tillsammans. Och deras framgångsrika deckarbyå går
som tåget år efter år! Följ dem när de tar sig an sitt femtonde fall i
färgutgåvan av Kyrkomysteriet. Vad är det för underligheter som
inträffar i Vallebys kyrka när biskopen ska installera en ny präst?
Lasse och Maja inser att det krävs nattspaning bland kyrkbänkarna
för att få svar på frågan.Det är dags för den prilliga prästen I Valleby
att lägga bibeln på hyllan och gå i pension. Men det känns tråkigt att
sluta jobba. Vem ska nu berätta om fåglarna och blommorna på
ängen för Vallebyborna? Han suckar tungt under den högtidliga

ceremonin i kyrkan, men när biskopen störs av krypande myror i sin
mitra och en kväkande padda i dopfunten kan han inte låta bli att
stämma in i skrattsalvorna. Biskopen får nog av buset, och när

hennes silverkräkla visar sig vara spårlöst borta hotar hon att anmäla
allt till kyrkorådet. Även den påtänkta prästen surnar och får bråttom
att lämna Valleby. Men den gamla prästen är nöjd: Ingen kräkla,

ingen ceremoni, ingen ny präst! Vad är det egentligen som händer i
kyrkan? Dags för Lasse och Maja att bena ut både bus och brott!

Martin Widmark har en osviklig förmåga att hitta spännande teman.
Ett enkelt och rakt språk - med en välplanerad och klurig intrig -



tillsammans med Helena Wills 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! Och barnens ständiga

storfavoriter fortsätter oförtrutet att lösa nya deckargåtor: 2018 har
de löst 27 fall sedan starten 2002. Och fler väntar på sin lösning ...

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kyrkomysteriet&s=sebooks

