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Se upp för spionerna! Måns Gahrton, Johan Unenge boken PDF Måns Gahrton och Johan Unenge hälsar
välkommen till ett nytt kaosartat äventyr på Hotell Gyllene knorren! Serien som hela familjen kan läsa

tillsammans och skratta högt åt. Den här gången ställer familjen Rantanen till med kaos även utanför Östra
glesbygden, då de ska spana på hur andra hotell lyckas locka gäster. Men så får Roger en idé... Det saknas
överraskningar i familjen Rantanens rutinartade liv på hotellet, tycker lillebror Ingo. Mamma Ritva lagar

samma gamla finska mat, pappa Roger tjatar om sina dammsugare, storasyster Isadora bara pussas med Tony
och till och med minigrisen Pyrets ätande börjar bli enformigt. Familjen enas till slut om att det är dags att
lyfta blicken. Kan det finnas guldkorn att plocka från andra hotell för att förgylla Gyllene knorren? Så de ger
sig av på en bilresa genom Sverige och stannar till vid olika hotell längs vägen. Alla i familjen spejar och
spanar, men på mindre än en vecka har Ingo lyckats åstadkomma kaos på tre hotell. Detta ger emellertid
Roger en idé...Läs också: Den mystiska gästen, Spöket i rum 13, Loke den lömskes skatt, Sommarkaos på

Guldkusten, Den oerhört hemliga dammsugaren, Korv med bröllop, En förknorrad vinter, Den vilda jakten på
dårpippin, Dammråttornas tappra riddare, Rivalen från Karelen, Världens grisigaste tjuv, Klantverkarna och

konstkuppen och En bedragare på hotellet.

 

Måns Gahrton och Johan Unenge hälsar välkommen till ett nytt
kaosartat äventyr på Hotell Gyllene knorren! Serien som hela

familjen kan läsa tillsammans och skratta högt åt. Den här gången
ställer familjen Rantanen till med kaos även utanför Östra

glesbygden, då de ska spana på hur andra hotell lyckas locka gäster.
Men så får Roger en idé... Det saknas överraskningar i familjen

Rantanens rutinartade liv på hotellet, tycker lillebror Ingo. Mamma
Ritva lagar samma gamla finska mat, pappa Roger tjatar om sina
dammsugare, storasyster Isadora bara pussas med Tony och till och
med minigrisen Pyrets ätande börjar bli enformigt. Familjen enas till
slut om att det är dags att lyfta blicken. Kan det finnas guldkorn att
plocka från andra hotell för att förgylla Gyllene knorren? Så de ger
sig av på en bilresa genom Sverige och stannar till vid olika hotell
längs vägen. Alla i familjen spejar och spanar, men på mindre än en
vecka har Ingo lyckats åstadkomma kaos på tre hotell. Detta ger
emellertid Roger en idé...Läs också: Den mystiska gästen, Spöket i
rum 13, Loke den lömskes skatt, Sommarkaos på Guldkusten, Den
oerhört hemliga dammsugaren, Korv med bröllop, En förknorrad



vinter, Den vilda jakten på dårpippin, Dammråttornas tappra riddare,
Rivalen från Karelen, Världens grisigaste tjuv, Klantverkarna och

konstkuppen och En bedragare på hotellet.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Se upp för spionerna!&s=sebooks

