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Dataspelet Petrus Dahlin boken PDF När Ville är ensam hemma passar han på att spela Ansiktet, det nya
dataspelet som hans föräldrar har förbjudit honom att spela. Det skulle han inte ha gjort … I den lättlästa

serien ”Läs på egen risk!” finns de riktigt läskiga moderna vandringssägnerna för nybörjarläsarna.

Man måste
vara 15 år för att få spela Ansiktet, har Villes föräldrar sagt. Men när Ville får chansen smyger han ändå in i

sin brors rum. Han bara måste prova! I spelet härskar det mystiska Ansiktet. Men får man ljuga för ett
dataspel? När Ansiktet dyker upp i Villes drömmar börjar han ångra sig…

Dataspelet är den andra fristående
delen i ”Läs på egen risk!” - serien med läskiga vandringssägner för nybörjarläsarna. Första delen hette

Varuhuset. Böckerna är lättlästa och genomillustrerade, med spännande historier som ger både rysningar och
läslust.
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