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Varför skulle vi flytta hit och varför ska jag gå i den här klassen med alla dessa idioter? tänkte Anja tyst för sig
själv. Att vara ny i klassen är inte alltid lätt. Det vet den nyinflyttade Anja. Hon har precis börjat i femman på
Säbyskolan och hon känner sig pirrig. Kommer hon att få några nya kompisar? En dag hittar Anja ett elakt
meddelande i sitt skåp. Vem har skrivit det? Och varför? Fler elaka meddelanden av olika slag dyker upp.
Skoldetektiven Sigge Snövall har inte haft ett fall på länge och får i uppdrag att ta reda på sanningen.
Tillsammans med bästa kompisen Viggo och flickvännen Jenny, använder Sigge både list och mod för att lösa
gåtan med de mystiska meddelandena. Samtidigt i Knäbäck har en okänd man setts smyga omkring utanför
stadens skolor. De båda mysterierna vävs ihop till en spännande historia, som blandas med roliga händelser,
som den uppfinningstokiga Viggo ställer till med. Detta är Martin Friséns andra bok i den spännande och
humoristiska serien om Sigge Snövall, skoldetektiv.
Pris kr 159. Sanningen om mat och hälsa. Hög beredskap för de kraftiga. De mystiska meddelandena Martin
Frisén 147 kr. De två föregående säsongerna om Sverige och Norden.
Har de mystiska meddelandena de hittade på den öde ön något med gåtan att göra. Den mystiska gästen är
första böcken i serien. Har de mystiska meddelandena de hittade på ön med något med gåtan att göra. 5
Tecknade serier Abouet, Marguerite: Katterna anfaller (afrikanska flickan Akissis vardag, öden och äventyr)

Holmvall, John: Trollskogen Kibuishi, Kazu: serien Amulett (fantasyäventyr) Kristiansson, Johanna: Den
mystiska ön (Katten Nils & Morris) Neel, Julien: serien Lou (om en 12-årig flickas vardagsbekymmer,
kompisar och kärlek. Idus förlag.
De mystiska meddelandena. Solhjärtats hemlighet - Silverdrottni. De mystiska meddelandena Martin Frisén
147 kr. Lämna en kommentar De mystiska. de låg bakom Dragon Gates mystiska.
Och vem är egentligen Fredag.

