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Döden i Skuggmyra Elsie Petrén Hent PDF Under en av sommarens hetaste dagar gör Tim, Selma och Marvin
en skrämmande upptäckt. Medan de vuxna tror att det finns naturliga förklaringar anar barnen att något inte
stämmer. I jakten på sanningen hittar de fler konstiga och mystiska samband. Nyfikenheten leder dem in i

livsfara. De måste snabbt räkna ut hur alla ledtrådar hänger ihop innan det är för sent!

Döden i Skuggmyra är en fristående fortsättning på Mysteriet i Skuggmyra och Brottsplats Kollo. Läsarna får
återigen möta kompisarna Tim, Marvin och Selma som bor i den fiktiva småstadsidyllen Skuggmyra. Spåren
som dyker upp pekar i en alltmer livsfarlig riktning. Upplösningen blir en riktig nagelbitare och tempot är
gastkramande högt. Det är en berättelse om hemligheter, svek, ödesdigra missförstånd, vänskap och lite

kärlek.

Författaren Elsie Petrén har tidigare utkommit med böckerna om Kommissarie Tax, Zäta och Adrian. Hon
tilldelades Ture Sventon-priset Temmelburken 2004 och nominerades till Spårhunden 2003 och 2012 och till

Barnens Romanpris i Karlstad 2016.

"Döden i Skuggmyra är ett mycket spännande äventyr med en övertygande och väl konstruerad intrig, massor
av villospår och en fartfylld biljakt på slutet. Elsie Petrén har vågat att leverera det perfekta brottet, på

riktigt!" Belinda Graham, Tidningen Kulturen.
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