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Hanne til søs Britta Munk Hent PDF Hanne er en kvik og modig pige, fuld af eventyrlyst. I denne bog er hun
om bord på skibet M/S Stella på vej til Danmark med sin tante, der normalt bor i Frankrig og ejer et lille

hotel. Om bord er også hendes bedste ven Luigi, der arbejder som matrosdreng. Men overfarten er farlig, og
undervejs forsvinder nogle morfinpiller fra medicinskabet. Hanne må endnu en gang på arbejde som detektiv.

Hanne-bøgerne er en sjov og spændende ungdomsserie om den unge pige Hanne og hendes rejseeventyr
rundt omkring i Europa. Alle bøgerne kan læses selvstændigt.

Britta Munk er blot et af de mange pseudonymer, som den danske forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
skrev under. I dag huskes han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder især de
verdensberømte Kim-bøger. Også Hanne-bøgerne hører til hans mest kendte og læste værker.
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