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Guldmysteriet Martin Widmark boken PDF LasseMajas detektivbyrås tionde fall är kanske ett av de

knepigaste. En stor guldtransport kommer till hamnen i Valleby. Lasse, Maja och polismästaren övervakar
lossningen av den värdefulla lasten. Vid banken tas guldet om hand av en märkbart nervös bankdirektör.

Morgonen därpå är allt guldet borta! Övervakningskameran visar ingenting, och inne i bankvalvet ligger ett
brev som säger att personalen är tagen som gisslan. Men vad är det för mystiska fotspår på stolen under

kameran? Och vad har en ljummen läsk med saken att göra? Det är någonting som inte stämmer där inne på
banken ...Ny utgåva - nu i ännu finare färg!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 - parat med det
vitala samspelet med Helena Willis skruvade bilder, gör varje bok till ett oemotståndligt läsäventyr. Inte
undra på att nästintill varje barn i Sverige har full koll på Lasse och Maja!   Lasse och Maja och deras

detektivbyrå har även dykt upp i andra konstformer: som utställning på Junibacken i Stockholm 2013 - 2014,
som fyra spelfilmer på biograferna, som operaföreställning på Göteborgsoperan och som julkalender på SVT
2006. Böckerna, som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är alltjämt de mest utlånade på

biblioteken. 
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