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Varför skulle vi flytta hit och varför ska jag gå i den här klassen med alla dessa idioter? tänkte Anja tyst för sig
själv. Att vara ny i klassen är inte alltid lätt. Det vet den nyinflyttade Anja. Hon har precis börjat i femman på
Säbyskolan och hon känner sig pirrig. Kommer hon att få några nya kompisar? En dag hittar Anja ett elakt
meddelande i sitt skåp. Vem har skrivit det? Och varför? Fler elaka meddelanden av olika slag dyker upp.
Skoldetektiven Sigge Snövall har inte haft ett fall på länge och får i uppdrag att ta reda på sanningen.
Tillsammans med bästa kompisen Viggo och flickvännen Jenny, använder Sigge både list och mod för att lösa
gåtan med de mystiska meddelandena. Samtidigt i Knäbäck har en okänd man setts smyga omkring utanför
stadens skolor. De båda mysterierna vävs ihop till en spännande historia, som blandas med roliga händelser,
som den uppfinningstokiga Viggo ställer till med. Detta är Martin Friséns andra bok i den spännande och
humoristiska serien om Sigge Snövall, skoldetektiv.
I ett försök att tyda de mystiska meddelandena och beger han sig till vitgeografiska biblioteket i Istanbul.
Frisén, Martin: De mystiska meddelandena Hagmar, Pia: Dalslandsdeckarna Lidbeck, Petter: serien Tre tjejer
Lilleste, Lena: Tommy och Flisen-deckare. Hon har precis börjat i femman på Säbyskolan och hon känner sig
pirrig. Vi får lära känna tvåbarnsfamiljen som flyttar från storstan och köper ett hotell neråt landet,. Trots att
man hittat vem som skickat de mystiska meddelandena under signaturen A slutar inte meddelandena komma.

Debuten skedde 2014 med 'De mystiska gravstenarna' och året därpå gavs 'De mystiska meddelandena' ut.
Nytt innehåll läggs till dagligen och startsidan uppdateras kontinuerligt med allt ifrån nya och populära titlar
till utvalda tips och guldkorn. 'I have always imagined that Paradise will be a kind of library. Pär Sahlin. Barn
og ungdom. Och vem är egentligen Fredag. Har du tröttnat på de klassiska fredagsmysaktiviteterna De
mystiska meddelandena (Innbundet) av forfatter Martin Frisén. Det måste vara i på dassen man hittar de mest
märkliga meddelandena. Har de mystiska meddelandena de hittade på den öde ön något med gåtan att göra.
Kommer hon att få några nya kompisar. De mystiska gravstenarna. Genom att reservera kan du ställa dig i kö
eller beställa till ditt bibliotek.

