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Cooker & Cooky i Tivoli Kim Berglund Hent PDF "Cooker & Cooky i Tivoli" er den 4. bog i rækken af
fortællinger om de to skotske drenge og deres skøre familie.

Familiens evige plageånd, Dr. Død, eksisterer ikke mere, og børnene har derfor kunne vokse op i ro og mag.
Men en dag forsvinder et ægtepar sporløst i Tivoliparkens spøgelsestog, og det viser sig at være drengene og

Truntes forældre.
En jagt på tid går i gang, og deres opfinder, onkel McGregor, stiller gladelig op igen.

Det går snart op for dem, at sagen trækker spor tilbage til Dr. Død tiden, og at nogle af hans ofre fra dengang
er tilbage, og nu vil de have hævn.

Cooker & Cooky er nu oppe imod en helt ny fare, og de skal skynde sig for at redde deres mor og far.

 

"Cooker & Cooky i Tivoli" er den 4. bog i rækken af fortællinger om
de to skotske drenge og deres skøre familie.

Familiens evige plageånd, Dr. Død, eksisterer ikke mere, og børnene
har derfor kunne vokse op i ro og mag. Men en dag forsvinder et
ægtepar sporløst i Tivoliparkens spøgelsestog, og det viser sig at

være drengene og Truntes forældre.
En jagt på tid går i gang, og deres opfinder, onkel McGregor, stiller

gladelig op igen.
Det går snart op for dem, at sagen trækker spor tilbage til Dr. Død
tiden, og at nogle af hans ofre fra dengang er tilbage, og nu vil de

have hævn.
Cooker & Cooky er nu oppe imod en helt ny fare, og de skal skynde

sig for at redde deres mor og far.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Cooker & Cooky i Tivoli&s=dkbooks

