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Petter kommer igen Hans Peterson Hent PDF Petter får to gode venner, Anders og Anna-Maja, på besøg. Dem
kender han, fra dengang han boede på landet. Nu bor han i Stockholm, og det er lidt sjovt at få sine to venner

på besøg i den store by. Der er garanti for en masse sjov, leg og spænding, når de tre børn blandt andet
kommer på en helt speciel udflugt med Petters forældre.

Underholdende historier om drengen Petter, der er flyttet til Stockholm, men som er vokset op på landet. Det
er en helt ny verden i den store by, og Petter kommer ud for en masse sjove oplevelser.

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over 180 bøger inden for forskellige genrer af
børne- og ungdomsbøger. Hans Peterson har vundet mange priser for sine bøger, som er blevet oversat til flere

forskellige sprog.

 

Petter får to gode venner, Anders og Anna-Maja, på besøg. Dem
kender han, fra dengang han boede på landet. Nu bor han i

Stockholm, og det er lidt sjovt at få sine to venner på besøg i den
store by. Der er garanti for en masse sjov, leg og spænding, når de tre
børn blandt andet kommer på en helt speciel udflugt med Petters

forældre.

Underholdende historier om drengen Petter, der er flyttet til
Stockholm, men som er vokset op på landet. Det er en helt ny verden
i den store by, og Petter kommer ud for en masse sjove oplevelser.

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over
180 bøger inden for forskellige genrer af børne- og ungdomsbøger.
Hans Peterson har vundet mange priser for sine bøger, som er blevet

oversat til flere forskellige sprog.
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