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Diamant-tjuven Lena Lilleste boken PDF Max och Penny är superbra på att lösa mysterier! Och det är tur för

det händer en hel del skumma saker på deras skola.

När Max och Penny leker efter skolan hittar de en påse med en gnistrande sten i. Det ser ut som en diamant!
Den måste vara stulen varför skulle den annars ligga på skolgården? Barnen bestämmer sig för att ta med
stenen till guldsmedsaffären, men på vägen ser de en gubbe som verkar leta efter något. Är det han som är

diamanttjuven? Skoldeckarna Max och Penny bestämmer sig för att ta reda på det!

Skoldeckarna är en ny lättläst serie av författaren Lena Lilleste och tecknaren Lena Forsman. Böckerna har
kort och läsvänlig text, spännande handling och massor av färgstarka bilder. Själva berättelserna är skrivna
med små bokstäver, men i bilderna finns pratbubblor med stora bokstäver. Man kan alltså öva läsning på två

nivåer. Och det bästa av allt: det är så spännande att man glömmer att man övar!
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