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Super-Søren og bøllerne i Bolle-by Knud Holst Hent PDF Bolle-by er en hyggelig og ordentlig lille by, hvor
borgerne passer sig selv og altid er høflige. En dag kommer en flok bøller til Bolle-by og beslutter, at nu vil
de bestemme. De skubber til de pæne beboere, stjæler i butikkerne og smider borgmesteren ud af rådhuset. Da
politimanden forsøger at anholde dem, griner de bare ad ham. Er der da ingen, der kan smide bøllerne ud af
byen? Søren, der egentlig ikke engang er gammel nok til at gå i skole, bliver så sur, da bøllerne stjæler hans
fars brandbil, at han beslutter sig for selv at sætte dem på plads! Udover historien om Super-Søren indeholder
samlingen også mange andre spændende historier, der både er gode til højtlæsning og selvlæsning. Knud
Holst (1936-1995) var en dansk forfatter, som udgav en lang række noveller, digtsamlinger og børnebøger.
Den populære forfatter Hanne-Vibeke Holst er datter af Knud Holst og udgav i 2013 bogen "Knud den store"

om sin fars liv og karriere.
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