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LasseMajas deckarhandbok Martin Widmark boken PDF Lasse och Maja är Sveriges mest kända deckarduo. I
den här användbara handboken delar de för första gången med sig av sina bästa knep, så att du kan starta din

egen detektivbyrå. Följ med bakom kulisserna och lär dig av mästarna hur man läser av en brottsplats,
intervjuar vittnen, hittar försvunna föremål, skriver hemliga brev och spräcker alibin. Men först får du läsa

den roliga novellen "En bra detektiv", där de busiga bröderna Bacon får lära sig om livet som deckare.Martin
Widmarks älskade detektiver, i Helena Willis 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! Böckerna, som ständigt toppar
boklistorna och tar emot pris efter pris, är alltjämt de mest utlånade på biblioteken. År 2017 har det sålts över
3 miljoner LasseMaja-böcker i Sverige. Och barnens ständiga storfavoriter fortsätter att lösa nya kluriga

deckargåtor!
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