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Hemmelige agentgåder Jim Højberg Hent PDF Agent 1-2-3 Bang er en erfaren mand. Han har rejst overalt i
verden og løst mange gåder og mysterier - og ofte har hans liv været i fare. Men en agent taber ikke sådan
lige hovedet. Nej, han bruger det til at løse selv de mest komplicerede gåder. I bogen fortæller agent 1-2-3
Bang om nogle af de missioner han var været på. Og selv om forbryderne er snu, begår de som regel en eller

anden fejl. Kan du finde fejlen?

I "Agents hemmelige hjernevrider" kan du selv være med til at opklare mysteriet. Find fejlen og se svaret
bagerst i bogen.

Jim Højberg (f. 1953) er en dansk børnebogsforfatter. Han debuterede i 1981 med "Kampen for et frit land",
og har vundet adskillige priser for sit forfatterskab. Blandt andet kan nævnes Jellinge kommunes kulturpris
(1997) og Vejle Amts kulturpris (2003). Han er uddannet inden for børne- og ungdomskultur og har siden

debuten udgivet en lang række fiktions- og fagbøger for børn om spioner, hekse og mange andre spændende
og nogle gange lidt uhyggelige ting…

 

Agent 1-2-3 Bang er en erfaren mand. Han har rejst overalt i verden
og løst mange gåder og mysterier - og ofte har hans liv været i fare.
Men en agent taber ikke sådan lige hovedet. Nej, han bruger det til at
løse selv de mest komplicerede gåder. I bogen fortæller agent 1-2-3

Bang om nogle af de missioner han var været på. Og selv om
forbryderne er snu, begår de som regel en eller anden fejl. Kan du

finde fejlen?

I "Agents hemmelige hjernevrider" kan du selv være med til at
opklare mysteriet. Find fejlen og se svaret bagerst i bogen.

Jim Højberg (f. 1953) er en dansk børnebogsforfatter. Han
debuterede i 1981 med "Kampen for et frit land", og har vundet
adskillige priser for sit forfatterskab. Blandt andet kan nævnes
Jellinge kommunes kulturpris (1997) og Vejle Amts kulturpris

(2003). Han er uddannet inden for børne- og ungdomskultur og har
siden debuten udgivet en lang række fiktions- og fagbøger for børn
om spioner, hekse og mange andre spændende og nogle gange lidt

uhyggelige ting…
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