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Hanne på sporet Britta Munk Hent PDF Hanne er en kvik og modig pige, der er god til at løse mysterier. Efter
en farefuld skibsrejse er hun havnet i London - helt alene. Derfor opsøger hun sin eneste bekendte, Tom

Hilton, der arbejder som politibetjent. Eller det plejede han i hvert fald at gøre. For da Hanne endelig finder
ham, fortæller han hende, at han er blevet fyret på grund af en uheldig sag. Sammen sætter de to sig for at

rense Toms navn og opklare en mystisk forbrydelse.

Hanne-bøgerne er en sjov og spændende ungdomsserie om den unge pige Hanne og hendes rejseeventyr
rundt omkring i Europa. Alle bøgerne kan læses selvstændigt.

Britta Munk er blot et af de mange pseudonymer, som den danske forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
skrev under. I dag huskes han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder især de
verdensberømte Kim-bøger. Også Hanne-bøgerne hører til hans mest kendte og læste værker.
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forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988) skrev under. I dag huskes
han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder især
de verdensberømte Kim-bøger. Også Hanne-bøgerne hører til hans
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