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Drømmen om knallertbanen Birthe Korsbæk Hent PDF Hans og Jørgen er vilde med knallerter. Når de ser
deres snit til det, fisker de deres ældgamle lig af en knallert frem fra skjulet i krattet på skovstien. Hvis den
ikke vil starte, trækker de den bare. Det er bedre end ingenting. Knallerten er deres kæreste eje og største

hemmelighed. De må nemlig ikke få en for deres forældre.
Henrik er Hans’ lillebror, og næsten altid på slæb af Hans og Jørgen. Henrik er fascineret af gamle dage, og
elsker at hjælpe til ved arkæologiske udgravninger. Hans og Jørgen synes han er nørdet og kedelig, indtil han

en dag finder et stykke kostbart danefæ, og kommer i avisen.
Da danefæet bliver stjålet, smøger Hans og Jørgen ærmerne op, og går ind i efterforskningen. Hvem ved,

måske bliver danefæet nøglen til den knallertbane, de går og drømmer om…
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