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Jagten på de stjålne guldbarrer 2 J\u00f8rgen Sonnergaard Hent PDF Forvirrede og fortvivlede er Stine og
Steen endt i i de norske fjelde sammen med manden Ole, som de ikke helt ved om de kan stole på! Deres far
er fængslet for tyveri af guldbarrer, og deres tante Nora, som de skulle have været hos, har brækket benet. Og
så finder de et anonymt trusselsbrev, dolket til hyttens dør: "FORSVIND INDEN DET ENDER GALT: HER
HAR I IKKE NOGET AT GØRE!". Er det bare Ole, der laver sjov med dem? Eller er de virkelig i fare? Jørgen

Sonnergaard (f. 1936) er en dansk forfatter, oversætter og redaktør. Mest kendt er han for at have oversat
samtlige af Hergés Tintin-tegneserier til dansk, men han har også været tekstforfatter og oversætter på mange

andre danske og udenlandske tegneserier, bl.a. Anders And og Peter Plys. Stine og Steens far er blevet
fængslet for guldbarre-tyveri. Men hvis de to søskende kan finde de forsvundne guldbarrer, så kan de måske

få ham fri!

 

Forvirrede og fortvivlede er Stine og Steen endt i i de norske fjelde
sammen med manden Ole, som de ikke helt ved om de kan stole på!
Deres far er fængslet for tyveri af guldbarrer, og deres tante Nora,
som de skulle have været hos, har brækket benet. Og så finder de et
anonymt trusselsbrev, dolket til hyttens dør: "FORSVIND INDEN
DET ENDER GALT: HER HAR I IKKE NOGET AT GØRE!". Er
det bare Ole, der laver sjov med dem? Eller er de virkelig i fare?
Jørgen Sonnergaard (f. 1936) er en dansk forfatter, oversætter og
redaktør. Mest kendt er han for at have oversat samtlige af Hergés
Tintin-tegneserier til dansk, men han har også været tekstforfatter og
oversætter på mange andre danske og udenlandske tegneserier, bl.a.
Anders And og Peter Plys. Stine og Steens far er blevet fængslet for
guldbarre-tyveri. Men hvis de to søskende kan finde de forsvundne

guldbarrer, så kan de måske få ham fri!
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