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Kim og Edderkoppen Jens K. Holm Hent PDF Kim ser et lille fly styrte ned på en mark. En flok badetyve
huserer på nordkysten og stjæler fra både biler og badegæster på stranden. Brille opfinder en såkaldt tracer
som han indbygger i Eriks fars transistorradio, som så kort tid efter bliver stjålet fra Eriks fars bil. Det samme
gør Kims onkels manuskript til endnu en bog om edderkopper, som Kim skulle sende fra posthuset. Kim får
hjælp af den flinke pilot fra flystyrtet i starten af bogen og de overflyver nordskysten med Brilles tracer og
det hele ender godt. 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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