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Mystiska skolan. Spöket i biblioteket Katarina Genar boken PDF Spöket i biblioteket är den första, fristående
och längre kapitelboken i Katarina Genars rysmysiga serie "Mystiska skolan". Spännande och lagom läskiga
berättelser för nybörjarläsare. Böckerna om "Mystiska skolan" går att läsa i vilken ordning du vill och finns i
olika svårighetsgrad. Alexander Jansson har gjort de magiska illustrationerna som här är i svartvitt.Greta
älskar sin skola. Ibland händer det mystiska saker här och det finns sådant som inte alltid syns …I dag är

deras bibliotekarie, Amir, jättearg. Någon har använt stegen i biblioteket och tagit ner en värdefull svart bok
och sedan lämnat den uppslagen i soffan. Det är absolut förbjudet!Nästa morgon när Greta och Malte träffas
på skolgården ser de hur en lampa tänds i biblioteket och en mörk skugga skymtar bakom gardinen. Vem kan
det vara? Och kan det ha något med den värdefulla gamla svarta boken att göra?I "Lätt att läsa" finns det

sedan tidigare fler böcker om "Mystiska skolan": Svarta madam, Anden i glaset, Spökhunden och Pianot på
vinden. Dessa böcker är lite enklare, mer lättlästa och har bilder i färg. Alla böcker om "Mystiska skolan" kan

läsas helt fristående.
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