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Hunden Jessie bliver bortført Christine Pullein Thompson Hent PDF Jessie sidder dybt ulykkelig bag i bilen.
Hvorfor er det to skummels udseende, vrede mænd, der kører Matts forældres bil? Hvor er Matt henne? Vi har
kørt længe nu, tænker Jessie, mon jeg nogensinde får Matt at se igen? Jessie lader bedrøvet hovedet synke
ned på forpoterne ... Samtidig er Matt hos politiet og prøver fortvivlet at overtale dem til at gøre alt for at

finde bilen og Jessie. Pludselige ringer telefonen, og et postrøveri bliver anmeldt – og det viser sig at røverne
kørte i Matts forældres bil! Den engelske forfatter Christine Pullein-Thompson (1925-2005) er kendt og

elsket af børn og unge for sine bøger om heste og hunde. Hun startede sin forfatterkarriere som ganske ung,
hvor hun skrev bøger sammen med sine to søstre, der ligeledes er blevet populære forfattere til børne- og
ungdomsbøger. Drengen Matt og hans sorte labrador Jessie er bedste venner. Sammen passer de på Jessies
hvalp Jasper, der af og til roder sig ud i problemer, som Matt og Jessie må løse for ham. Der sker altid

spændende ting i bøgerne om hunden Jessie!
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ungdomsbøger. Drengen Matt og hans sorte labrador Jessie er bedste
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