
Bent Bandit og T.Æ.S.K.
Hent bøger PDF

- Tegneriet
Bent Bandit og T.Æ.S.K. - Tegneriet Hent PDF Ægte skurke er med i T.Æ.S.K. Det står for: Total Ægte

Skurke Klub. Den klub vil Bent være med i. Han må bare bestå en prøve. Sådan må det gøres: Lat et smart
kup. Giv T.Æ.S.K. byttet inden kl. 1 i nat. "Hæ, hæ," gnægger Bent. "Jeg hugger en maske af guld. Genialt!"
Men Fidusa har samme plan. Hvem kommer mon først? Underholdende serie for de yngste læsere om Bent,
der bare gerne vil være bandit. Men det er ikke lige så nemt, som man skulle tro - og det kommer der masser
af sjov ud af. Charlotte Fleischer (f. 1969) er dansk forfatter, der illustrerer de fleste af sine bøger til børn, og
er især kendt for bogserier som Den Lille Heks, Bent Bandit og Tante Fjas, hvoraf Tante Fjas også udkommer
i Sverige. Charlotte Fleischer har derudover skrevet historier til en række billedbøger til børn og enkelte er

udkommet i Spanien og Sverige. Hendes fortællinger tager udgangspunkt i børns fællesskab, deres
forunderlige eventyrlyst og nysgerrige måde at se sig selv, hinanden og verden på.
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