
Heksepigen Pim
Hent bøger PDF

Karen Videb\u00e6k
Heksepigen Pim Karen Videb\u00e6k Hent PDF "De var lige ved at falde i søvn, da det bankede på vinduet,

det bankede hårdt og vredt. ‘Det er Bedste,‘ hviskede Pim. Så lød en vred stemme udenfor:
‘Pimaliepaspadine, vil du straks komme. Jeg ved, du er derinde.‘ ‘Hun kalder mig ikke engang Pim, hun er
rasende, vi er nødt til at lukke op,‘ sagde Pim. Hun sprang op på bordet, åbnede vinduet og klemte sig ud
gennem en smal sprække. Da Jacob nåede derhen, var de allerede på vej op over taget på nabohuset." Jacob
bliver drillet af sin plageånd Peter, og han ved ikke, hvad han skal gøre ved det. Så møder han Pim, hvis
bedstemor er heks. Og Pim har også selv heksekræfter. Dem bruger hun gerne til at hjælpe Jacob. En dag

viser det sig, at Jacob også kan hjælpe Pim. Karen Videbæk (1927-1997) var en dansk forfatter og oprindeligt
uddannet som lærer. Karen Videbæk er kendt for sine børnebøger.

 

"De var lige ved at falde i søvn, da det bankede på vinduet, det
bankede hårdt og vredt. ‘Det er Bedste,‘ hviskede Pim. Så lød en
vred stemme udenfor: ‘Pimaliepaspadine, vil du straks komme. Jeg
ved, du er derinde.‘ ‘Hun kalder mig ikke engang Pim, hun er
rasende, vi er nødt til at lukke op,‘ sagde Pim. Hun sprang op på
bordet, åbnede vinduet og klemte sig ud gennem en smal sprække.
Da Jacob nåede derhen, var de allerede på vej op over taget på
nabohuset." Jacob bliver drillet af sin plageånd Peter, og han ved

ikke, hvad han skal gøre ved det. Så møder han Pim, hvis bedstemor
er heks. Og Pim har også selv heksekræfter. Dem bruger hun gerne
til at hjælpe Jacob. En dag viser det sig, at Jacob også kan hjælpe

Pim. Karen Videbæk (1927-1997) var en dansk forfatter og
oprindeligt uddannet som lærer. Karen Videbæk er kendt for sine

børnebøger.
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