
Delta Klanen
Hent bøger PDF

Christian Løgstrup

Delta Klanen Christian Løgstrup Hent PDF Delta klanen er en flok Blå spejdere og deres maskot, hunden
Batman. Sammen har de en hemmelig detektivklub i Sonnerups Gamma trup. Klanen tager alle midler i brug i
den gode sags tjeneste … også de meget ufine i kampen mod de onde. Og de får brug for deres talenter, og

mere til! I Valby bliver den 12 årige Malte bestrålet af en defekt mikrobølgeovn og hans hjernebølger ændres.
Han får ekstreme tankekræfter og kan udregne komplicerede regnestykker, gætte gåder og forudsige meget,
alene med sin snusfornuft. Alle mulige fra nær og fjern opsøger ham - står i kø for at få råd om dit og dat.

Dog kidnappes Malte og holdes fanget af to håndlangere - den lettere debile, korpulente Kaj alias
Flæskesværet og den slikkede plattenslager Leif alias Fedtegreven. De er hyret til opgaven af en rig, ond

finansfyrste ved navn Zarkon. Den skumle plan er naturligvis, at gøre en kæmpeformue
gigantisk, takket været Maltes unikke evner - nemlig købe og sælge

aktier, på de rette tidspunkter. Men meget kan forudses, bare ikke Delta klanen. Og snart er de på banen.
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