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Kommissarie Tax: Bokstavsmysteriet Elsie Petrén Hent PDF I Greve von Knorrs trädgård saknas en dyrbar
staty samtidigt som någon har stulit trollkarlen Jack Russels trollerihatt bara minuter före en föreställning.

Och vad är det för skumt som sker i ödehuset på heden?

Alla händelserna har minst en sak gemensamt: På brottsplatserna hittas brev med mystiska
bokstavskombinationer, omöjliga att tyda.

Kan vildkatten Ville hjälpa till, eller är det han som är tjuven? Som tur är dyker kommissarie Tax poliskompis
Alexander upp varje gång ett nytt brott begåtts. Väldigt lägligt ...

Kommissarie tax är en småfet tax i sina bästa år. Han spelar saxofon och är snäll, men inte alltid så smart.

Elsie Petrén, född 1954, är en svensk saxofonist, kompositör och författare. Hon hade påbörjat en utbildning
till kläddesigner när kärleken till saxofonen tog över. Efter att hennes dotter föddes tog hon sedan en paus

från musiken och började istället att skriva deckare för barn och unga.

Petrén tilldelades Ture Sventon-priset Temmelburken (2004) för böckerna om kommissarie Tax.
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