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To delfiner og en rose Benny Kloth-J\u00f8rgensen Hent PDF Han kravlede op i Eventyrland. Hvad ville han
finde i dette skatkammer? Han var en opdagelsesrejsende på vej ind i en jungle med spændende ting. Han
trykkede baseball-huen godt ned i panden. Han måtte hellere tage et gevær med sig, hvis han skulle møde
nogle vilde dyr. Han sørgede for, at det var ladt og klar til skud. Nu kunne de bare komme an, alle de farlige
dyr. Han var forberedt." Denne bog er en spændende historie om en ganske almindelig, amerikansk dreng, der
lever et helt almindeligt liv med sin mor. Han elsker at spille baseball, høre rap musik og køre på skateboard.

Og så drømmer han sig ofte væk til fjerne lande og spændende eventyr. Men en dag ændrer hans liv sig
dramatisk, og hans drømme bliver til virkelighed. Men de bliver mere virkelige og mere farlige, end han

havde regnet med. Hans liv kommer i alvorlig fare, men i sidste øjeblik… Læs selv den spændende historie
om Dave og hans venner.

 

Han kravlede op i Eventyrland. Hvad ville han finde i dette
skatkammer? Han var en opdagelsesrejsende på vej ind i en jungle
med spændende ting. Han trykkede baseball-huen godt ned i panden.
Han måtte hellere tage et gevær med sig, hvis han skulle møde nogle
vilde dyr. Han sørgede for, at det var ladt og klar til skud. Nu kunne
de bare komme an, alle de farlige dyr. Han var forberedt." Denne
bog er en spændende historie om en ganske almindelig, amerikansk
dreng, der lever et helt almindeligt liv med sin mor. Han elsker at
spille baseball, høre rap musik og køre på skateboard. Og så

drømmer han sig ofte væk til fjerne lande og spændende eventyr.
Men en dag ændrer hans liv sig dramatisk, og hans drømme bliver til
virkelighed. Men de bliver mere virkelige og mere farlige, end han
havde regnet med. Hans liv kommer i alvorlig fare, men i sidste

øjeblik… Læs selv den spændende historie om Dave og hans venner.
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