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Kim på sporet Jens K. Holm Hent PDF Hvem er det, der har sat fodspor i strandens dybe sne? Hvor fører de
hen? Og hvad har de at gøre med det store tyveri? Hvorfra stammer oliepletten på den brune lædermappe?

Hvem var tyven?

For politiet var der ingen tvivl. Der var kun én, der kunne have begået tyveriet, og det var Stoffer, den gamle
tankpasser i udkanten af fiskerlejet. Der var simpelthen ikke andre muligheder.

Men Kim, Katja og Brille ville ikke tro, at det kunne være Stoffer, der var tyven. De kendte ham for godt. Der
måtte være en anden. Men hvem?

De anede ikke deres levende råd – ikke før sporene i sneen begyndte at fortælle dem, hvad der var foregået på
stranden den samme morgen.

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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af fiskerlejet. Der var simpelthen ikke andre muligheder.

Men Kim, Katja og Brille ville ikke tro, at det kunne være Stoffer,
der var tyven. De kendte ham for godt. Der måtte være en anden.

Men hvem?

De anede ikke deres levende råd – ikke før sporene i sneen begyndte
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bøgerne, der blev til en engelsksproget tv-serie i 26 afsnit. Hans
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