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Piratens vålnad Mårten Melin boken PDF Välkommen till Monsterdeckarnas värld, med mysrysliga

piratspöken, vampyrer och andra varelser som ställer till otyg!

Leo och Loretta har åkt på semester. De bor i en liten, söt stad där det finns ett gammalt piratskepp att besöka.
Men när de går på den guidade turen känner sig Loretta plötsligt sjuk, och de måste tillbaka till hotellet.

Samma natt börjar det ske en massa inbrott och folk verkar känna igen Loretta vart de än går. Vad är det som
pågår? Det tänker monsterdeckarna Leo och Loretta ta reda på!

Monsterdeckarna är en ny lättläst serie av Mårten Melin och Jimmy Wallin. Böckerna har kort och läsvänlig
text, spännande handling och massor av färgstarka bilder. Själva berättelserna är skrivna med små bokstäver,

men i bilderna finns pratbubblor med stora bokstäver. Man kan alltså öva läsning på två nivåer!
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