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Mysteriet om det purpurfarvede påskeæg Lasse Bo Andersen Hent PDF Et kostbart, gammelt emaljepåskeæg
– beklædt med guld og ædelsten – skal sælges på auktion, da det bliver stjålet og en uskyldig myrdet.

Mesterdetektiven Vic Baskerstreet og hans trofaste assistent, Edgar Poulardrovsky, kaster sig ud i opklaringen
af mysteriet. Sagen kompliceres dog af, at påskeægget bærer navnet `Poulardrovsky-ægget´ og er lavet af

Edgars oldefar!

Blandt de mistænkte er en russisk oliemilliardær, en farverig tv-reklamepersonlighed, en tyk skrothandler og
enearvingen til et multinationalt kattemadsfirma. Det går ikke så nemt med at opklare sagen – og pludselig

må Vic Baskerstreet se sin bedste ven blive arresteret for både tyveri og mord!

`Henvender sig til aldersgruppen 10-12 år, og den er let læselig og velformuleret. Bogen kan også bruges som
fælles hygge oplæsning, da den er ret så fornøjelig for voksne.´

- Bogrummet.dk

`Den er meget underholdende og er helt klart "læsehøjt" materiale.´

- Bogfidusen.dk

`En sjov parodi på de voksnes hårdkogte krimier med seje privatdetektiver, som klarer sagerne bedre end
politiet.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

Mesterdetektiv Vic Baskerstreet er byens bedste sporhund. Hans assistent, Edgar Poulardrovsky, er godmodig
og pligtopfyldende, men måske ikke lige "den skarpeste kniv i skuffen"...

Sammen opklarer de to detektivvenner alle mulige spændende mysterier! En krimi- og detektivserie for
aldersgruppen 10-12 år.

Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af
spændings- og gyserserier for børn, men har også skrevet og illustreret de populære Klipfisk-tegneseriestriber

til et voksent publikum.
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