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Megakillen och havets skräck Martin Olczak boken PDF Melker Jonson är en vanlig kille. Molly är en vanlig
tjej. Och Zeppelin är en vanlig kråka. Det mesta i deras liv är alldeles vanligt. Men de har en hemlighet som

är väldigt ovanlig
Melker är nämligen Megakillen! Han är den bästa superhjälten i hela Småtorp, ja, i hela världen faktiskt! Men

han skulle aldrig klara sig utan sin smarta lillasyster Molly och kråkan Zeppelin. Tillsammans löser de
mysterier och haffar skurkar på löpande band.

Nu lägger kapten Baxter till i Småtorps hamn med sitt skepp. Han berättar ruskiga historier om läskiga
pirater, och alla lyssnar nyfiket. Men nästa morgon är stadens finaste juveler stulna. Vem är tjuven? Kan

Melker och Molly lösa mysteriet med havets skräck?

De populära böckerna om Megakillen är tillbaka i fina nyutgåvor med fantastiska omslag. Historierna är
smarta och roliga med kluriga illustrationer av Anna Sandler. Passar lika bra för högläsning som att läsa själv.
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