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Kim og bogen der blev væk Finn Jul Hjortsøe Hent PDF Forlaget skriver: Der er gået et par uger siden Kim,
Erik, Brille, Katja og Evelyn sidst opklarede et mysterium i det hyggelige fiskerleje.

Kim er ved at finde sig til rette i sin onkel og tantes hus, som han arvede fra sin fætter Oscar i den sidste Kim-
bog. Alt ånder fred og idyl i fiskerlejet.

Kim og Katja bor i hvert deres hus, selvom Kim gerne så det anderledes. Erik og Evelyn har været gift i
mange år og Brille er stadig ungkarl. Endnu.

En tilfældighed fører Kim tilbage til Stokrosevej 10, hvor Kim & Co havde deres lille detektivbureau for
mange år siden. Der dukker forfatteren Peter Sander op fra fortiden. Ham har Kim ledt efter i mange år, for

han har noget Kim mangler. Men han kan ikke lige svare på Kims spørgsmål.

Pludseligt forsvinder Katja og ingen aner hvorfor. Hun er som sunket i jorden. Er det også fortiden der spøger
her?

Svarene får du i denne helt nye bog om Kim & Co.
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