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Hunden Jessie på vagt Christine Pullein Thompson Hent PDF Matt og hans hunde, Jessie og Jaspar, inviteres
med på en lille, nærmest ubeboet og fredelig skotsk ø. Fredelig, tror feriegæsterne, da de ankommer, men det

viser sig at mærkelige personer gør mystiske ting om natten ...

Matt aner uråd, og også hundene fornemmer at der er noget under opsejling. Og en dag forsvinder Matt og
Jessie i en lille båd, men hvorfor? Alle er på udkig efter drengen og hunden. Hvor er de på vej hen? Og vil de

overhovedet blive fundet igen?

Den engelske forfatter Christine Pullein-Thompson (1925-2005) er kendt og elsket af børn og unge for sine
bøger om heste og hunde. Hun startede sin forfatterkarriere som ganske ung, hvor hun skrev bøger sammen

med sine to søstre, der ligeledes er blevet populære forfattere til børne- og ungdomsbøger.

Drengen Matt og hans sorte labrador Jessie er bedste venner. Sammen passer de på Jessies hvalp Jasper, der af
og til roder sig ud i problemer, som Matt og Jessie må løse for ham. Der sker altid spændende ting i bøgerne

om hunden Jessie!

 

Matt og hans hunde, Jessie og Jaspar, inviteres med på en lille,
nærmest ubeboet og fredelig skotsk ø. Fredelig, tror feriegæsterne,
da de ankommer, men det viser sig at mærkelige personer gør

mystiske ting om natten ...

Matt aner uråd, og også hundene fornemmer at der er noget under
opsejling. Og en dag forsvinder Matt og Jessie i en lille båd, men

hvorfor? Alle er på udkig efter drengen og hunden. Hvor er de på vej
hen? Og vil de overhovedet blive fundet igen?

Den engelske forfatter Christine Pullein-Thompson (1925-2005) er
kendt og elsket af børn og unge for sine bøger om heste og hunde.
Hun startede sin forfatterkarriere som ganske ung, hvor hun skrev
bøger sammen med sine to søstre, der ligeledes er blevet populære

forfattere til børne- og ungdomsbøger.

Drengen Matt og hans sorte labrador Jessie er bedste venner.
Sammen passer de på Jessies hvalp Jasper, der af og til roder sig ud i

problemer, som Matt og Jessie må løse for ham. Der sker altid
spændende ting i bøgerne om hunden Jessie!
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