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Puck tar chansen Lisbeth Werner Hent PDF På internatskolan verkar Larm och Slid vara ute efter trubbel än
en gång. Internatskolan vibrerar av lycka när snön faller och de kan åka skidor och skridskor. När pojkarna
gång blir besegrade i idrottstävlingarna blir Larm så irriterad att han beger sig ut på den tunna isen för att

imponera på tjejerna ...

Lisbeth Werner är pseudonymen som de två danska författarna Knud Meister (1913-1989) och Carlo
Andersen (1905-1970) använde när de skrev böckerna om Puck och hennes liv på internatskola. Böckerna är

mycket populära i Danmark och flertalet har översatts till svenska.

I böckerna om Puck följer vi den något bortskämda Köpenhamnsflickan Bente Winter. Hon blir skickad till
internatskola för att hennes pappa ska flytta utomlands i sitt arbete. Väl på internatskolan får Bente

smeknamnet Puck. Det är 58 böcker i serien som är Danmarks mest populära flickboksserie.

1. Puck på internatskola

2. Puk slår sig lös

3. Puck i fara / Puck vågar sitt liv

4. Puck på nya äventyr

5. Puck ger sig inte

6. Puck hjälper till

7. Puck i snön

8. Puck tar chansen

9. Puck har bråttom

10. Puck och leoparden

11. Puck har en nyhet!

12. Puck som filmstjärna

13. Pucks stora upplevelse

14. Puck vinner igen

15. Puck visar klorna

16. Stackars Puck

17. Det ordnar Puck

18. Bra gjort, Puck

 

På internatskolan verkar Larm och Slid vara ute efter trubbel än en



gång. Internatskolan vibrerar av lycka när snön faller och de kan åka
skidor och skridskor. När pojkarna gång blir besegrade i

idrottstävlingarna blir Larm så irriterad att han beger sig ut på den
tunna isen för att imponera på tjejerna ...

Lisbeth Werner är pseudonymen som de två danska författarna Knud
Meister (1913-1989) och Carlo Andersen (1905-1970) använde när

de skrev böckerna om Puck och hennes liv på internatskola.
Böckerna är mycket populära i Danmark och flertalet har översatts

till svenska.

I böckerna om Puck följer vi den något bortskämda
Köpenhamnsflickan Bente Winter. Hon blir skickad till internatskola

för att hennes pappa ska flytta utomlands i sitt arbete. Väl på
internatskolan får Bente smeknamnet Puck. Det är 58 böcker i serien

som är Danmarks mest populära flickboksserie.

1. Puck på internatskola

2. Puk slår sig lös

3. Puck i fara / Puck vågar sitt liv

4. Puck på nya äventyr

5. Puck ger sig inte

6. Puck hjälper till

7. Puck i snön

8. Puck tar chansen

9. Puck har bråttom

10. Puck och leoparden

11. Puck har en nyhet!

12. Puck som filmstjärna

13. Pucks stora upplevelse

14. Puck vinner igen

15. Puck visar klorna

16. Stackars Puck

17. Det ordnar Puck



18. Bra gjort, Puck
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