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Didriksen detektiverne Kim Fupz Aakeson Hent PDF Hannibal keder sig altid så forfærdeligt, når han er
hjemme. Også selv han bor sammen med sin mormor, der ikke hører så godt, og derfor altid giver nogle

fjollede og besynderlige svar på spørgsmål, og sine forælder, som altid er voldsomt enige om alting. En dag
bliver hans forældre så enige om, at Hannibal skal have en hund.

Hunden, Jerry, viser sig ikke at være en helt almindelig hund, og der går ikke lang tid før han bliver et
medlem af familien.

Men en dag forsvinder Jerry sporløst! Så Hannibal og hans forældre beslutter sig for at finde deres elskede
hund...

"Didriksen detektiverne" handler om en hund, der ikke er nogen rigtig hund, en iskagemand, der ikke er
nogen rigtig iskagemand og en familie, der til gengæld bliver nogle helt rigtige detektiver...

Kim Fupz Aakeson (f. 1958) æ en dansk forfatte. Han hæ skræwn bøche te både børn, ung å vauwsen,
filmmanuskripte, dramae å tegneserie, å han hæ fåt tildelt fleje prise å legate for sit arbe - blandt andt æ
Kulturministeries Børnebochspris, Statens Kunstfonds arbeslegat, æ Børnebibliotekares Kulturpris å

Gyldendals Børnebochspris.

 

Hannibal keder sig altid så forfærdeligt, når han er hjemme. Også
selv han bor sammen med sin mormor, der ikke hører så godt, og
derfor altid giver nogle fjollede og besynderlige svar på spørgsmål,
og sine forælder, som altid er voldsomt enige om alting. En dag
bliver hans forældre så enige om, at Hannibal skal have en hund.

Hunden, Jerry, viser sig ikke at være en helt almindelig hund, og der
går ikke lang tid før han bliver et medlem af familien.

Men en dag forsvinder Jerry sporløst! Så Hannibal og hans forældre
beslutter sig for at finde deres elskede hund...

"Didriksen detektiverne" handler om en hund, der ikke er nogen
rigtig hund, en iskagemand, der ikke er nogen rigtig iskagemand og
en familie, der til gengæld bliver nogle helt rigtige detektiver...

Kim Fupz Aakeson (f. 1958) æ en dansk forfatte. Han hæ skræwn
bøche te både børn, ung å vauwsen, filmmanuskripte, dramae å

tegneserie, å han hæ fåt tildelt fleje prise å legate for sit arbe - blandt
andt æ Kulturministeries Børnebochspris, Statens Kunstfonds
arbeslegat, æ Børnebibliotekares Kulturpris å Gyldendals
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