
Timmy Taber 3: Så mødes vi igen
Hent bøger PDF

Stephan Pastis

Timmy Taber 3: Så mødes vi igen Stephan Pastis Hent PDF Hvad?! kender du ikke Timmy Taber!

Her er, hvad du skal vide, hvis du ikke har læst de to første bind af mine erindringer endnu:

1. Jeg er grundlægger af og direktør for det detektivbureauet MEGA TABER A/S, som jeg har navngivet efter
mig selv og min makker.

2. Jeg har opklaret de fleste forbrydelser i verden (jeg siger ”de fleste” og ikke ”alle”, fordi der bor 7
milliarder mennesker i verden, og jeg kan ikke være alle steder på én gang).

Men det vigtigste, du skal vide, er, at jeg er det eneste håb i kampen mod de to største trusler mod
menneskeheden: den frygtindgydende flænserchihuahua og pigen, jeg af indlysende grunde kalder Uhyret.

STEPHAN PASTIS, skaberen af New York Times-bestsellerserien om Timmy Taber, står også bag tegneserien
Perler for svin, som går i mere end 700 aviser verden over og har en stor og loyal fanskare.
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