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Äntligen skriver deckardrottningen Anna Jansson för barn! Mitt i den gotländska idyllen utspelar sig dessa
kluriga pusseldeckare, där Emil Wern - Maria Werns son - fått huvudrollen. Roligt och spännande för
nybörjarläsaren! Emil är elva år och bor i Visby, precis innanför ringmuren. Där i trädgården står en gammal
gul kiosk som Emil har förvandlat till detektivbyrå.
Och i Visby behövs det verkligen en sådan, för det kryllar av skumma typer. Tillsammans med lillasystern
Linda och den ganska korkade hunden Molly löser Emil riktigt knepiga mysterier. I Silverskatten snubblar
Emil över ett nytt fall vid ett besök i Gotlands fornsal. Där råkar han höra att det försvinner silvermynt från
Spillingskatten - världens största silverskatt. Hela sju kilo har skatten minskat med den senaste tiden! Efter en
hel del klurande står Emil och lillasystern Linda med fyra misstänkta: guiden Lucy T Rex, museichefen Sten
Grå, silversmeden Filip Hammartång och städerskan Katarina Jamas. Vem av dem kan det vara? Alla har
motiv, men bara en saknar alibi ...
Köp Silverskatten av Anna Jansson på Bokus. Det var och är en intressant historia som man lyssnade till med
skräckblandad förtjusning. Nous voudrions effectuer une description ici mais le site que vous consultez ne
nous en laisse pas la possibilité. Upplandsmuseet För att redigera dina företagsuppgifter, så krävs det att du
registrerar ett kostnadsfritt företagskonto på under 1 minut. Silverskatten Text Suzanne Mortensen Bild
Kristina Grundström En silverskatt från medeltiden hittas nergrävd i jorden. m.

Välkommen till vår Brf:s hemsida. 337 Followers, 278 Following, 223 Posts - See Instagram photos and
videos from Tidningen Senioren (@tidningensenioren) Platsen där man 1862 hittade silverskatten från
900-talet. När Emil är på besök i Gotlands fornsal, råkar han få höra att det försvinner silvermynt från
Spillingskatten. Fröknarna på Silverskatten njuter för fulla muggar i Ylläs. Dickens detektivbyrå tar sig an
fallet. Silverskatten - vår Miljöbyggnad Silver i Sigtuna med avstamp i den medeltida tegen. Vi syns på
måndag (med eller utan gips). Köp boken Silverskatten hos oss. Kunde inte logga in. Boken har 1
läsarrecension.

