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Kim og den usynlige mand Jens K. Holm Hent PDF Vi sad og så efter ham, mens han gik ind ad den lange
mole. Så vendte vi os og kiggede et øjeblik ud over vandet. Da vi drejede hovedet igen, var han væk!

Sådan begyndte det største mysterium, vi endnu havde været ude for. Det kom dumpende på en dag, hvor vi
allerede sad i mysterier til op over begge ører.

I nogle timer var det, som om alt gik i stå. Selv vores tanker var lammede. Men så skal jeg love for, at der
kom gang i det hele!

Det begyndte med, at... Nej, det må I forresten selv læse om. Jeg tror ikke, I vil kede jer.

Venlig hilsen
Kim

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.

 

Vi sad og så efter ham, mens han gik ind ad den lange mole. Så
vendte vi os og kiggede et øjeblik ud over vandet. Da vi drejede

hovedet igen, var han væk!

Sådan begyndte det største mysterium, vi endnu havde været ude for.
Det kom dumpende på en dag, hvor vi allerede sad i mysterier til op

over begge ører.

I nogle timer var det, som om alt gik i stå. Selv vores tanker var
lammede. Men så skal jeg love for, at der kom gang i det hele!

Det begyndte med, at... Nej, det må I forresten selv læse om. Jeg tror
ikke, I vil kede jer.

Venlig hilsen
Kim

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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