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BESKRIVNING

Max och Penny är superbra på att lösa mysterier! Och det är tur för det händer en hel del skumma saker på
deras skola.I matsalen på Max och Pennys skola serveras världens godaste mat, men det verkar som om
någon vill förstöra för eleverna. Det börjar med att potatismoset är så starkt att det nästan börjar brinna i
munnen på dem som äter det, och så fortsätter det. Vem är det som saboterar maten? Det tänker
skoldeckarna Max och Penny ta reda på!Skoldeckarna är en lättläst serie av författaren Lena Lilleste och
tecknaren Lena Forsman. Böckerna har kort och läsvänlig text, spännande handling och massor av
färgstarka bilder. Själva berättelserna är skrivna med små bokstäver, men i bilderna finns pratbubblor med
stora bokstäver. Man kan alltså öva läsning på två nivåer. Och det bästa av allt: Det är så spännande att
man glömmer att man övar!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

6-9 år: Intresseklubben: Ormtjusarna + Skoldeckarna: Matmysteriet ...

Mat-mysteriet. Av: Lilleste, Lena. Av: Forsman, Lena. Kategorier. Boktips för 3-6 år. Boktips för 6-9 år.
Boktips för 9-12 år. Boktips för tonår. Boktips ...

Lilleste, Lena - Mat-mysteriet - 29714043 - Rabén & Sjögren

Kortfilm om ein tjuv som er så frekk og tar mat fra andre folk.

För dig med funktionsnedsättning - Biblioteken i Norrbotten

Mat-mysteriet. Av: Lilleste, Lena. 303195. Hunden som försvann. Av: Lidbeck, Cecilia. 315716.
Vampyrens hemlighet. Av: Lidbeck, Cecilia. 309267. Prutten hittar en skatt.
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