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Lik på Stadavik Petrus Dahlin boken PDF Stockholms södra förorters i särklass coolaste detektiver är
tillbaka! Det är sommarlov och Kalle och hans favoritkusin Dilsa har följt med sin kompis Amanda till

hennes fina landställe, Stadavik. De ska bada, grilla och berätta spökhistorier för varandra. Det är i alla fall
vad de tror.

På gården står en lyxbil, en Koenigsegg som är värd flera miljoner kronor. Helt plötsligt öppnar sig himlen
och det vackra sommarvädret byts mot hällregn. Nere vid bryggan skriker någon på hjälp och det visar sig att
några båtar har slitit sig i den kraftiga vinden. När gänget kommer tillbaka upp till huset efter att ha hjälpt till
med båtarna är det något som inte stämmer. Lyxbilen är stulen! Kalle och Dilsa står mitt på brottsplatsen och

får åter chans att visa vilka bra detektiver de är!
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