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Fawlty Towers för 6-100-åringar! Välkommen till Hotell Gyllene knorren, en helt ny serie av Måns Gahrton
och Johan Unenge.
Det är galet och roligt i dessa böcker som är en blandning av Fawlty Towers och Emil i Lönneberga. Den
knäppa och kåserande berättartonen lämpar sig lika bra för 6-åringen, som för tonåringen och den
vuxne.Familjen Rantanen driver världens bästa hotell. Det fattas egentligen bara en sak; gäster. Eller kanske
två saker. Gäster och pengar. Så när två arkeologer plötsligt bosätter sig på hotellet, på jakt efter den mystiska
vikingen Loke den lömskes försvunna skatt, börjar pappa Roger fundera på om han verkligen bara ska ta hand
om sina nya gäster. Han kanske skulle ta hand om den där skatten också, och hitta den före arkeologerna. Men
mamma Ritva smider också planer. Liksom Isadora. Och så är det Ingo, med sin hemliga minigris. Om han
hittar skatten först av alla så kanske hans mamma och pappa äntligen kan gå med på att grisen får bo på
hotellet. Hur ska det gå? Hmmm, antagligen fullständigt på tok...
Info Erbjudande. LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som
hade premiär i januari 2012. Köp Loke den lömskes skatt av Måns Gahrton, Johan Unenge på Bokus. Laddas
ned direkt. 80. com Av Måns Gahrton.
Eller har det något med den planerade sopptipen att göra. Pris kr 169. 2008, Kartonnage.
Läs också: Den mystiska gästen, Spöket i rum 13, Loke den lömskes skatt, Sommarkaos på Guldkusten, Den
oerhört hemliga dammsugaren, Korv med bröllop,. Sonic olympic winter games Wii. com Bokus - Köp
böckerna billigare. Köp boken Loke den lömskes skatt hos oss. Alltid låga priser & snabb leverans Ta Reda
På Loke Den Lömskes Skatt På Smarter. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Varför gräver de
stora hål i skogen. Köp boken billigare på Adlibris. 2010 års julkalender i SVT. Alltid låga priser & snabb

leverans Fri frakt över 99 kr · Bli inspirerad · Bli inspirerad Ta Reda På Loke Den Lömskes Skatt På Smarter.
Bonnier Carlsen. Serien omfattar: Den mystiska gästen ; Spöket i rum 13 ; Loke den lömskes skatt ;
Sommarkaos på Guldkusten ; Den oerhört hemliga dammsugaren ;.

