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Jens Peters paradis Arne Klint Hent PDF Jens Peter er syg – så syg, at han har været på hospitalet i lang tid,
selvom det er sommerferie. Det er træls at vide, at man kunne løbe rundt sammen med sine kammerater, men
er nødt til at ligge og prøve at blive rask. Heldigvis er Jens Peter rigtig god til at drømme. Han drømmer om

sit paradis, hvor han kan løbe rundt med de andre drenge og lege cowboyer og indianere og spise
hindbærgrød bagefter. En dag fortæller han om sit paradis til sin søde sygeplejerske, frk. Olsen. Hun tilbyder
at få en journalist til at skrive om Jens Peters paradis i sit blad, så de kan finde det helt rigtige sted at anbringe

Jens Peter, når han engang bliver udskrevet.

Arne Klint er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957), som skrev et hav af børnebøger
og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Robert Sterling og Ellinor Bell. Niels Meyn
debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226 værker inden sin død i

1957.

 

Jens Peter er syg – så syg, at han har været på hospitalet i lang tid,
selvom det er sommerferie. Det er træls at vide, at man kunne løbe
rundt sammen med sine kammerater, men er nødt til at ligge og

prøve at blive rask. Heldigvis er Jens Peter rigtig god til at drømme.
Han drømmer om sit paradis, hvor han kan løbe rundt med de andre

drenge og lege cowboyer og indianere og spise hindbærgrød
bagefter. En dag fortæller han om sit paradis til sin søde

sygeplejerske, frk. Olsen. Hun tilbyder at få en journalist til at skrive
om Jens Peters paradis i sit blad, så de kan finde det helt rigtige sted

at anbringe Jens Peter, når han engang bliver udskrevet.

Arne Klint er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-
1957), som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere

forskellige pseudonymer, heriblandt Robert Sterling og Ellinor Bell.
Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og

nåede at udgive hele 226 værker inden sin død i 1957.
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