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Nelly Rapp och snömannens hemlighet Martin Widmark boken PDF Nelly Rapp har lärt sig att klara av
monster och andra farligheter med hjälp av lugn, lärdom och list. Men räcker det om man råkar i närkamp

med en av de sista snömännen på jorden?Monsteragenten Nelly är på sportlov i fjällen när hon får rapport om
jättelika fotspår i snön på gränsen mellan Finland och Sverige. Betyder detta att det fåtal snömän som finns
kvar på jorden är på vandring för att leta efter kallare platser att bo på? Snömän, eller Yeti som en del kallar
dem, är inte att leka med. Och de varma vintrarna på sistone har nästan gjort dem galna på grund av konstant
sömnbrist.Nelly får i uppdrag att omgående rapportera allt misstänkt. Verkar inte den vresige skiduthyraren
med sina rödkantade ögon extremt sur och trött? Och varför rusar han plötsligt bara ut från butiken och öser

snö över sig själv? Nelly inser att hon måste skida efter honom om hon ska få svar på sina frågor ...    
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