
Operation "Lady Sara"
Hent bøger PDF

Asger Albjerg

Operation "Lady Sara" Asger Albjerg Hent PDF På den første dag i sommerferien starter en række hylende
grinagtige og dødspændende begivenheder. Personerne, der hvirvles ind i dem, er:

Vennerne Iben, Knold, Mikkel, Niklas og Tot, indehaverne af detektivbureauet IKMNT.

Gadebarnet og den fødte løgnhals Joeann – i virkeligheden en pige, men vi møder hende oftest som dreng
eller forklædt som gammel dame.

Den koleriske Ulf Andersen, far og udenrigsminister. Har han en hemmelig identitet som narkobossen Eugene
Smirnoff?

Geniet Jack Simpson med den lille krop og det store hjerte.

Og alle de andre, som også mange gange gør, hvad de ikke vil, men alligevel får det ud af det, de havde tænkt
sig – eller arbejder efter gennemtænkte planer, men havner i helt uforudsete situationer.

Selvfølgelig finde de voksne aldrig ud af, hvordan det hele hænger sammen.

Men bag morskaben lurer alvoren!

Asger Albjerg er en dansk forfatter og højskolelærer. Han har blandt andet udgivet bøger om dansk litteratur
og er ansat som lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.
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