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Mystiska ladan Helena Bross boken PDF Helena Bross minideckare Kevin och Dina tar sig an sitt fjärde fall.

Det är välskrivet, lagom spännande och generöst illustrerat med roliga och färgstarka bilder av Mattias
Olsson. Perfekt för nybörjarläsaren!

Kevin och Dina rusar ner på gården när grannkillen Fred skriker rakt ut.

Hans nya fina BMX-cykel är borta och den tjocka kedjan avklippt. Detta är bara en av många fräcka
cykelstölder på sista tiden, polisen tror att en liga åker runt och klipper av cykelkedjor med en bultsax. Kevin
och Dina beslutar sig för att spana. Vid ett ödehus ser de att ladan intill har nytt hänglås och färska hjulspår
leder fram till dörren ... Sagt om tidigare böcker i serien:"Jag rekommenderar varmt de här lätt att läsa-

böckerna till barn som kommit lite längre i läsningen och vill börja läsa bra och spännande böcker med inte
alltför svår handling." Sanna Juhlin, Barnboksprat.se
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