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Jagten på den hemmelige bog Benni Bødker Hent PDF “Spænding og magi i børnehøjde – og rigtig godt
fortalt. Nye læsere er således i gode hænder hos Benni Bødker og kan med Jagten på den hemmelige bog

roligt tage de første skridt ind i læsningens fantastiske verden.”
- BogMagasinet

Helle keder sig. Hun har brækket benet ved en skateboard-konkurrence, så nu må hun blive på kostskolen
hele efterårsferien. Helt alene mens alle andre er ude og rejse.

Men så er der skolens pedel, som hader børn. Ved hjælp af en ældgammel, magisk teknik kan han vandre ind
og ud af alle mulige historier. Helle opdager ved et tilfælde pedellens hemmelighed. Snart befinder hun sig i

fremmede og faretruende verdener, fra det antikke Troja til bunden af verdenshavene.

Og hele tiden har hun den mystiske professor Steiner i hælene.

“Udmærker sig ved gennem sin handling at give læseren lyst til at læse nogle af de store klassikere … ren
underholdning/spænding fortalt i et letløbende og velskrevet sprog … vil blive populær som en række af

forfatterens øvrige spændingsbøger.”
- DBC
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