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Jesper och Erik: Äventyret med väskan Inger Hansson Hent PDF Jesper och Erik är bästa kompisar. Denna
sommar är de för stora för att få vara på fritids men för små för nästan allting annat. Jesper får följa med Erik
till hans mormor och morfar i Strömstad.Men hur kommer det att gå? Är de fortfarande bästa vänner när
veckan är slut? Jesper och Erik badar, snorkla, bygger flottar och fiskar och har en underbar vecka på

västkusten. Men det händer också en hel del riktigt spännande och oväntade saker. Allting börjar med en
försvunnen väska...

Inger Hansson arbetar som administratör inom hälso- och sjukvård. Hon har tillbringat sin barndoms somrar i
Göteborgs södra skärgård och har i hela sitt liv seglat i nordiska farvatten. Genom åren har hon mött massor

av barn i skolåldern. Först som scoutledare och längre fram som engagerad förälder inom hockey och
kappsegling. Inspirationen till boken kommer från möten med alla dessa barn och det stora intresset för hav

och kust samt miljöfrågor.
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slut? Jesper och Erik badar, snorkla, bygger flottar och fiskar och har
en underbar vecka på västkusten. Men det händer också en hel del

riktigt spännande och oväntade saker. Allting börjar med en
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Inger Hansson arbetar som administratör inom hälso- och sjukvård.
Hon har tillbringat sin barndoms somrar i Göteborgs södra skärgård
och har i hela sitt liv seglat i nordiska farvatten. Genom åren har hon
mött massor av barn i skolåldern. Först som scoutledare och längre

fram som engagerad förälder inom hockey och kappsegling.
Inspirationen till boken kommer från möten med alla dessa barn och

det stora intresset för hav och kust samt miljöfrågor.
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