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Hemliga trean och blåbärsmysteriet Sanna Juhlin Hent PDF Detektivklubben Hemliga trean har fått sitt första
fall: en försvunnen hink med blåbär! Fanny och Felix undersöker motiv och misstänkta och kollar upp alibin.
Inget får lämnas åt slumpen, som små Sherlock Holmes-kopior knyter de metodiskt samman alla ledtrådar för

att kunna lösa fallet.

Sanna Juhlin är författare och tvåbarnsmamma och bor nära naturen i Söråker. Hon skriver både barnböcker
och vuxenromaner och föreläser även om sitt författarskap på skolor och bibliotek. Sanna skriver böcker som

är spännande och roliga, där läsaren får må bra i berättelsen men också lockas till eftertanke.

"En riktigt god deckare i flera bemärkelser, jag ser fram mot Hemliga treans fortsatta mysterier."

Tidningen Kulturen, Marit Jonsson

"Lättsam och välskriven barndeckare... historien har ett bra flyt och passar både för högläsning och för dem
som redan kan läsa själva."

BTJ

En lättsam detektivserie med färgillustrationer där de kluriga tvillingarna Fanny och Felix löser spännande
vardagsmysterier i sin detektivklubb. Till hjälp har de sin detektivtokiga farbror Charlie och den lata hunden

Taggen.
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