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De mystiska huggtänderna Anders Jacobsson boken PDF I den andra fristående boken om "Herr Allvarlig Kip
Jansson" slås dörrarna upp till den härligt stora och vimsiga familjen på Ringgatan. Runt Kip snurrar livet på

och tillsammans med kompisen Marjaneh dras han med på nya mystiska upptåg! Spännande och varmt
humoristisk läsning för alla bokslukare. Förändringens tid är här. Kip Janssons syrra och kille har flyttat in på
Ringgatan. Vanligtvis är Kip lite skeptisk till förändringar men den här älskar han. Och så ska Kip bli farbror.

Även den här förändringen älskar han givetvis. Det är den tredje nyheten som gör honom orolig...En ny
farbror flyttar nämligen in i lägenheten där den griniga gubben med fläskmössan bodde. Kip hoppas att det
blir en likadan sorts farbror som bara vill hålla sig för sig själv. Att det ska vara ordning och reda. Hans
kompis Marjaneh tänker tvärtom: hon vill ha mer äventyr! Så en dag står det en flicka utanför den nya
grannens port och knappar på sin mobil. Hon har ljust långt hår, blå ögon och blek hy. Först tror nästan

Marjaneh att hon är ett spöke, så stilla står hon. Vem är hon? Varför blev Kip röd i ansiktet? Och varför syns
granngubben bara till på kvällarna som om han var någon sorts vampyr? Det är något skumt på gång…

Marjaneh anar ett bra mysterium.
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