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Kim og de skjulte juveler Jens K. Holm Hent PDF Ferien er begyndt. Det lille fiskerleje ligger roligt og
drømmer i sommervarmen, mens dets trofaste gæster Kim, Katja, Brille og Erik dasker rundt og håber, der

snart må ske noget rigtigt spændende. Det kommer imidlertid, førend de aner det. Det kommer så
overraskende og overvældende, at det næsten lammer det initiativrige firkløver. En berygtet forbryder er på
spil i den lille by – en mand, der ikke viger tilbage for noget – end ikke mord – for at opnå det, han er

kommet for. Intet vil tilsyneladende kunne standse ham. Aldrig har vores fire unge detektiver været så nær
ved at miste livet, men de træder beslutsomt i aktion, da det er gået op for dem, at politibetjent Larsens liv

også hænger i en tynd tråd. Bengt Janus Nielsen (1921-1988) var en dansk forfatter, som var aktiv under flere
pseudonymer. Som Jens K. Holm udgav han Kim-bøgerne, der blev til en engelsksproget tv-serie i 26 afsnit.
Hans kriminalroman Døden kommer til middag, udgivet under pseudonymet Peter Sander, blev filmatiseret
under samme navn af Erik Balling, og under pseudonymet Britta Munk skrev han de 16 Hanne-bøger.

 

Ferien er begyndt. Det lille fiskerleje ligger roligt og drømmer i
sommervarmen, mens dets trofaste gæster Kim, Katja, Brille og Erik
dasker rundt og håber, der snart må ske noget rigtigt spændende. Det
kommer imidlertid, førend de aner det. Det kommer så overraskende
og overvældende, at det næsten lammer det initiativrige firkløver. En
berygtet forbryder er på spil i den lille by – en mand, der ikke viger
tilbage for noget – end ikke mord – for at opnå det, han er kommet
for. Intet vil tilsyneladende kunne standse ham. Aldrig har vores fire

unge detektiver været så nær ved at miste livet, men de træder
beslutsomt i aktion, da det er gået op for dem, at politibetjent Larsens
liv også hænger i en tynd tråd. Bengt Janus Nielsen (1921-1988) var
en dansk forfatter, som var aktiv under flere pseudonymer. Som Jens
K. Holm udgav han Kim-bøgerne, der blev til en engelsksproget tv-
serie i 26 afsnit. Hans kriminalroman Døden kommer til middag,
udgivet under pseudonymet Peter Sander, blev filmatiseret under



samme navn af Erik Balling, og under pseudonymet Britta Munk
skrev han de 16 Hanne-bøger.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kim og de skjulte juveler&s=dkbooks

