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LasseMajas sommarlovsbok. Vallebyspelen Martin Widmark boken PDF Läs den nyskrivna novellen, ha kul
med pyssel och knåp, och få inspiration till egna sommaraktiviteter. LasseMajas sommarlovsbok är den
perfekta läsningen på stranden, i bilen eller på kollo.I den nyskrivna roliga novellen ”Vallebyspelen” av
Martin Widmark har hela Valleby sport-feber. De knasiga Vallebyspelen ska gå av stapeln och Prästen,
Muhammed och deckarduon Lasse och Maja ska försvara stadens ära i grenar som Hundlopp, Fåsteg,

Breddhopp, Baklängeshoppning och Enbenslopp. Men mitt under tävlingen försvinner priset, vem kan ha
tagit det? I boken hittar du och dina kompisar dessutom en massa kul tips på aktiviteter, lekar och spel. Som
vanligt bjuder Dino och Sara från caféet i Valleby på ett gott recept, du får lära dig att rita karaktärerna från
böckerna, spana efter tjuvar, och testa dina Vallebykunskaper i en utmanande frågesport. Och många fler
kluriga knåp och luriga pyssel.Det finns hittills 26 böcker i serien "LasseMajas Detektivbyrå", där de
populära detektiverna Lasse och Maja löser mysterier. De har även dykt upp som spelfilmer, opera,

utställningar, julkalender och spel. Böckerna, som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är
alltjämt de mest utlånade på biblioteken och älskas av läsarna!

 

Läs den nyskrivna novellen, ha kul med pyssel och knåp, och få
inspiration till egna sommaraktiviteter. LasseMajas sommarlovsbok
är den perfekta läsningen på stranden, i bilen eller på kollo.I den
nyskrivna roliga novellen ”Vallebyspelen” av Martin Widmark har
hela Valleby sport-feber. De knasiga Vallebyspelen ska gå av stapeln

och Prästen, Muhammed och deckarduon Lasse och Maja ska
försvara stadens ära i grenar som Hundlopp, Fåsteg, Breddhopp,
Baklängeshoppning och Enbenslopp. Men mitt under tävlingen
försvinner priset, vem kan ha tagit det? I boken hittar du och dina
kompisar dessutom en massa kul tips på aktiviteter, lekar och spel.
Som vanligt bjuder Dino och Sara från caféet i Valleby på ett gott
recept, du får lära dig att rita karaktärerna från böckerna, spana efter
tjuvar, och testa dina Vallebykunskaper i en utmanande frågesport.



Och många fler kluriga knåp och luriga pyssel.Det finns hittills 26
böcker i serien "LasseMajas Detektivbyrå", där de populära

detektiverna Lasse och Maja löser mysterier. De har även dykt upp
som spelfilmer, opera, utställningar, julkalender och spel. Böckerna,

som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är
alltjämt de mest utlånade på biblioteken och älskas av läsarna!
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