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Der stod detektivbureau over sommerhusets dør. Hvor blev alle
kunderne af? Da præsten kom og bad os om at skaffe ham sine

lysbilleder tilbage, var vi lidt skuffede. Vi ville hellere have haft en
større sag – noget med internationale narkotikasmuglere eller den
slags. Men det var nu alligevel godt, vi sagde ja! Læs i denne

fantastisk spændende Kim-bog, hvordan Kim, Katja, Erik og Brille
klarer ærterne endnu en gang. Bengt Janus Nielsen (1921-1988) var
en dansk forfatter, som var aktiv under flere pseudonymer. Som Jens
K. Holm udgav han Kim-bøgerne, der blev til en engelsksproget tv-
serie i 26 afsnit. Hans kriminalroman Døden kommer til middag,
udgivet under pseudonymet Peter Sander, blev filmatiseret under
samme navn af Erik Balling, og under pseudonymet Britta Munk

skrev han de 16 Hanne-bøger.
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