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Hanne og hoteltyven Britta Munk Hent PDF Hanne er på ferie i Frankrig hos sin tante og arbejder på hendes
hotel. Takket være Hannes hårde arbejde er hotellet igen fuld af liv, og gæsterne strømmer til. Men nu står
Hanne og hendes tante over for en helt ny udfording. En af gæsternes kostbare smykker er forsvundet. Bor
der er en tyv på hotellet? I denne bog møder vi også for første gang detektiven Tom, der skal blive en fast

følgesvend.

Britta Munk er blot et af de mange pseudonymer, som den danske forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
skrev under. I dag huskes han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder de verdensberømte

Kim-bøger. Også Hanne-bøgerne hører til blandt hans mest kendte og læste værker.

Hanne-bøgerne er en sjov og spændende ungdomsserie om den unge pige Hanne og hendes rejseeventyr
rundt omkring i Europa. Alle bøgerne kan læses selvstændigt.

 

Hanne er på ferie i Frankrig hos sin tante og arbejder på hendes
hotel. Takket være Hannes hårde arbejde er hotellet igen fuld af liv,
og gæsterne strømmer til. Men nu står Hanne og hendes tante over
for en helt ny udfording. En af gæsternes kostbare smykker er

forsvundet. Bor der er en tyv på hotellet? I denne bog møder vi også
for første gang detektiven Tom, der skal blive en fast følgesvend.

Britta Munk er blot et af de mange pseudonymer, som den danske
forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988) skrev under. I dag huskes
han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder de
verdensberømte Kim-bøger. Også Hanne-bøgerne hører til blandt

hans mest kendte og læste værker.

Hanne-bøgerne er en sjov og spændende ungdomsserie om den unge
pige Hanne og hendes rejseeventyr rundt omkring i Europa. Alle

bøgerne kan læses selvstændigt.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hanne og hoteltyven&s=dkbooks

