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Penge ud af banken Mogens Wenzel Andreasen Hent PDF Da Jakob får 100 kroner af sin farfar, skynder han
sig hen i banken med dem. Så er han da 100 kroner tættere på at kunne købe den computer, som han så længe
har drømt om. Desværre er det lige netop i dag, en høflig og nervøs bankrøver har valgt at røve sparekassen. I
forvirringen taber bankrøveren en masse af pengene, da han flygter ud af banken, og tilfældigvis lander de
foran Jakob, som af ren refleks samler dem op. Han burde aflevere dem ved skranken, men nu er computeren
jo pludselig inden for rækkevidde. Jakob kommer imidlertid til at fortryde, at han ikke gjorde, som han burde,
for snart må han flygte gennem byens gader med en energisk politimand i hælene – hvis det altså overhovedet

er en politimand…

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter at have undervist i nogle år
videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om musik. Wenzel
Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af sine bøger.
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