
Pirat Bent og de magiske safirøjne
Hent bøger PDF

Nikolaj Højberg

Pirat Bent og de magiske safirøjne Nikolaj Højberg Hent PDF Bent er 10 år gammel og bor på øen Kukkeluk
sammen med sin far og mor. Bents forældre er pirater, og det er Bent også. Eller det vil sige, det er han ikke
endnu, faktisk hedder han slet ikke Pirat Bent, men Brille Bent. Han hader det, og hvem vil ikke gøre det,

hvis man skal gå med briller så tykke som kokosskaller og blive kaldt, ja, Brille Bent?

En dag bliver Bent så træt af det, at han knækker sine briller i tusind stykker, og så er Fanden løs. Bents far
vil nemlig ikke købe nye briller til ham, og hvordan skal han så nogensinde komme til at se igen?

Heldigvis møder han Seje Sally Flammerøv, der ved lige præcis, hvordan det problem skal løses. Men er Bent
pirat nok til at kunne gøre det?
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