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interesseret i Peter Sander?

Hvad indeholdt de to tunge kufferter? Hvad var det for et drama, der var ved at udvikle sig her i det fredelige
fiskerleje?

Kun én kunne have givet svarene, men han var død. Hans bil lå ved vejkanteten som en bunke sammenkrøllet
jern.

Læs, hvordan Kim, Katja og Brille til slut løser mysterierne i denne meget spændende Kim-bog, hvor vi
genopfrisker bekendtskabet med Larsen, fiskerlejets politibetjent, frk. Larsen, hans skrappe søster og Gysse,

Eriks rædsomme, lille fætter.

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.

 

Hvem var den platfodede mand? Hvorfor var han så interesseret i
Peter Sander?

Hvad indeholdt de to tunge kufferter? Hvad var det for et drama, der
var ved at udvikle sig her i det fredelige fiskerleje?

Kun én kunne have givet svarene, men han var død. Hans bil lå ved
vejkanteten som en bunke sammenkrøllet jern.

Læs, hvordan Kim, Katja og Brille til slut løser mysterierne i denne
meget spændende Kim-bog, hvor vi genopfrisker bekendtskabet med
Larsen, fiskerlejets politibetjent, frk. Larsen, hans skrappe søster og

Gysse, Eriks rædsomme, lille fætter.

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://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kim og den platfodede mand&s=dkbooks

