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Pigen med de meget grønne negle Hans Hansen Hent PDF Gustav og hans kæreste Laila er på Læsø sammen
med Lailas mor, men feriehyggen bliver afbrudt, da de opsnuser et mysterium. Hvem er den smukke pige med
de meget grønne negle, og er ham den grove mand i den sorte Ford virkelig hendes bror – eller er han en

trussel mod hendes liv? Hvad er det for en pakke, hun har haft med til "Chefen", og er hun der overhovedet af
egen fri vilje? Gustav og Laila er ude, hvor de ikke kan bunde…

Hans Hansen (f. 1939) er en dansk forfatter, som har tillige været Statens Børnefilmkonsulent ved Det danske
Filminstitut. Frem til 1985 har Hans Hansen arbejdet som fuldtidsforfatter. Han debuterede med en

novellesamling for voksne i 1965, og med tiden er det blevet til godt 40 bøger, mest for børn og unge – bl.a.
er Hansen forfatteren bag "Vil du se min smukke navle?". Derudover har Hans Hansen skrevet en række

noveller og mange manuskripter til spillefilm, teater, radio og TV.
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Laila er ude, hvor de ikke kan bunde…

Hans Hansen (f. 1939) er en dansk forfatter, som har tillige været
Statens Børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Frem til

1985 har Hans Hansen arbejdet som fuldtidsforfatter. Han debuterede
med en novellesamling for voksne i 1965, og med tiden er det blevet
til godt 40 bøger, mest for børn og unge – bl.a. er Hansen forfatteren
bag "Vil du se min smukke navle?". Derudover har Hans Hansen
skrevet en række noveller og mange manuskripter til spillefilm,

teater, radio og TV.
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