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Farlige små fisk Hjørdis Varmer Hent PDF Det kan være farligt at være heldig – rigtig farligt. Da Peter finder
20 tusindkronesedler i en biblioteksbog, bliver han først glad. Endelig kan han hjælpe mor med huslejen.
Peter fortæller det til Jan, der har fritidsjob på biblioteket. Man da Jan en dag bliver kidnappet, begynder
mysteriet for alvor: Hvorfor ligger der så mange penge i en biblioteksbog? Hvem er manden med den sorte

hat? Hvor er Jan, og kan Peter nå at finde ham i tide?

'Farlige små fisk' er en letlæsningsbog fuld af fart og spænding, gåder og mystik.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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