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Med kisten fuld af agenter Jim H\u00f8jberg Hent PDF Historien om hvordan drengen Jens Bang blev

verdens yngste agent som kun 10-årig. Historierne handler om hurtige biler, snu forbrydere, smukke piger og
vilde agentgåder. Og ikke mindst er det en fortælling om, alle de mange ting en agent må kunne for at slippe

helskindet igennem sin mission ... Læs også "Hemmelige agentgåder" og "Agentens hemmelige
hjernevrider". Find fejlene og træn din agenthjerne - agentens stærkeste våben ... Jim Højberg (f. 1953) er en
dansk børnebogsforfatter. Han debuterede i 1981 med "Kampen for et frit land", og har vundet adskillige
priser for sit forfatterskab. Blandt andet kan nævnes Jellinge kommunes kulturpris (1997) og Vejle Amts

kulturpris (2003). Han er uddannet inden for børne- og ungdomskultur og har siden debuten udgivet en lang
række fiktions- og fagbøger for børn om spioner, hekse og mange andre spændende og nogle gange lidt

uhyggelige ting…
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