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Kim og spionerne Jens K. Holm Hent PDF Kim og hans venner – Katja, Erik og Brille – har vundet en rejse
til stockholm, men skifter opholdssted til Jönköping for at kunne bo gratis hos Brilles tante.

Efter er par dage i byen opdager børnene, at de bliver skygget af to mystiske personer. Der sker også et
indbrud i tantens hus – dog uden at noget tilsyneladende fjernes.

Ved en tilfældighed opdager Erik, at hans kostbare Leica-apparat er blevet forbyttet, og da filmen fremkaldes,
afslører vennerne en række interessante optagelser af afskydningsramper til raketter.

Spionagen er kommet til den svenske provinsby ved Vättern ...

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.

 

Kim og hans venner – Katja, Erik og Brille – har vundet en rejse til
stockholm, men skifter opholdssted til Jönköping for at kunne bo

gratis hos Brilles tante.

Efter er par dage i byen opdager børnene, at de bliver skygget af to
mystiske personer. Der sker også et indbrud i tantens hus – dog uden

at noget tilsyneladende fjernes.

Ved en tilfældighed opdager Erik, at hans kostbare Leica-apparat er
blevet forbyttet, og da filmen fremkaldes, afslører vennerne en række

interessante optagelser af afskydningsramper til raketter.

Spionagen er kommet til den svenske provinsby ved Vättern ...

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.
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