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Røverne fra Bukarest Ulf Persson Hent PDF Kong Ens har i samråd med sine ministre åbnet grænserne for det
lille rige, folk fra alle lande kan slå sig ned næsten som de har lyst.

Men ikke alle indbyggere har samme opfattelse af hvad der er mit og dit og en bande røvere flytter ind i en af
dalene.

Helt galt går det, da Lille Mie får hugget sin bamse, for hendes far er gode venner med Kong Ens, der bliver
virkeligt sat en stopper for røvernes gøren, en meget, meget klog beslutning i et land der ikke vil have

fængsler.

En sød lille historie – hvor børn vil føle for Lille Mie.

Historien slutter ikke her, i de næste bøger vil man opleve fortællinger og skæbner, alt foregår på det lille
øsamfund, der mere og mere udsættes for pres og indblanding både inde fra og ude fra.

Historien er tegnet og fortalt af Ulf Persson, født 1955 i Helsingør.

 

Kong Ens har i samråd med sine ministre åbnet grænserne for det
lille rige, folk fra alle lande kan slå sig ned næsten som de har lyst.

Men ikke alle indbyggere har samme opfattelse af hvad der er mit og
dit og en bande røvere flytter ind i en af dalene.

Helt galt går det, da Lille Mie får hugget sin bamse, for hendes far er
gode venner med Kong Ens, der bliver virkeligt sat en stopper for
røvernes gøren, en meget, meget klog beslutning i et land der ikke

vil have fængsler.

En sød lille historie – hvor børn vil føle for Lille Mie.

Historien slutter ikke her, i de næste bøger vil man opleve
fortællinger og skæbner, alt foregår på det lille øsamfund, der mere
og mere udsættes for pres og indblanding både inde fra og ude fra.

Historien er tegnet og fortalt af Ulf Persson, født 1955 i Helsingør.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Røverne fra Bukarest&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


