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Puck ger sig inte Lisbeth Werner Hent PDF Polisen letar efter två farliga ungdomsbrottslingar och under
höstlovet råkar Puck och hennes vänner komma dem på spåren. De arresteras mitt i allt och plötsligt blir det
upp till Puck och hennes vänner att få ordning på saker och ting. En sak är säker, och det är att Puck inte

kommer att ge sig ...

Lisbeth Werner är pseudonymen som de två danska författarna Knud Meister (1913-1989) och Carlo
Andersen (1905-1970) använde när de skrev böckerna om Puck och hennes liv på internatskola. Böckerna är

mycket populära i Danmark och flertalet har översatts till svenska.

I böckerna om Puck följer vi den något bortskämda Köpenhamnsflickan Bente Winter. Hon blir skickad till
internatskola för att hennes pappa ska flytta utomlands i sitt arbete. Väl på internatskolan får Bente

smeknamnet Puck. Det är 58 böcker i serien som är Danmarks mest populära flickboksserie.
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