
Jules Vernes Jorden rundt i 80 dage
Hent bøger PDF

Bjarne Reuter

Jules Vernes Jorden rundt i 80 dage Bjarne Reuter Hent PDF Gyldendals Udødelige. De helt store klassikere,
opdateret med kærlig hånd af levende anerkendte danske børnebogsforfattere.

Gyldendals udødelige lever. Rigtige historier med rigtige helte og rigtige skurke. Her er timevis af sjov,
spænding og dødelig alvor med Long John Silver, Robin Hood, Phileas Fogg, Kaptajn Nemo og alle de andre

udødelige venner og fjender. Det gælder liv og død dybt under havet, alt eller intet på en øde tropeø,
kærlighed og oprør i Sherwoodskoven, krig og nød i Sibirien og i Nordalaskas ødemark.

Tag med Phileas Fogg og hans godmodige, men noget klodsede tjener, Passepartout, på en fantastisk tur i et
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