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Niels Sandbjerg og Jæger-Hans Knud H. Thomsen Hent PDF Skolen er overstået, og sommerferien banker på
døren. Derfor har syttenårige Niels Sandbjerg taget imod et arbejde sammen med hans kammerat, Jæger-Hans.
De skal arbejde på Jæger-Hans' onkels tørvemose for at få råd til den uddannelse, der kræves for at blive
skovfoged – et arbejde, som begge drenge gerne vil have. Det bliver dog ikke kun en sommer fyldt med hårdt
arbejde, men også med eventyr og nye bekendtskaber. Serie om den unge Niels Sandbjerg og hans oplevelser
sammen med hans venner. Knud H. Thomsen (1921-1990) var en dansk bibliotekar og forfatter. Thomsen
udgav fire romaner i løbet af 1950‘erne og vendte derefter først tilbage til sin forfattergerning i 1981 med
romanen "Klokken i Makedonien". Herefter udgav Thomsen en halv snes humoristiske romaner. I de 23 år,
hvor Knud H. Thomsen ikke udgav bøger, arbejdede han som vicestadsbibliotekar i Næstved.
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