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Puk kommer til hjælp Lisbeth Werner Hent PDF Puks forkælede veninde Annelise bliver indskrevet på
Egeborg Kostskole, hvor hun kommer til at dele værelse med Lone, der er meget tilbageholdende og sky.

Lone bærer på en hemmelighed, som Annelise efterhånden får kendskab til. Uden at vide det kommer hun til
at gøre Lone meget ked af det. Fortvivlet styrter Lone ud i det område, hvor en større sprængning skal finde

sted under militærets eftermanøvre … men så kommer Puk til hjælp!

"Puk kommer til hjælp" er nummer 6 i serien om Puk.

Navnet Lisbeth Werner dækker over de danske forfattere Knud Meister (1913-1989) og Carlo Andersen
(1905-1970). De to forfattere står bag Jan-bøgerne, som hovedsageligt er skrevet til drenge, og har sidenhen
gået sammen om at skrive Puk-bøgerne, der hurtigt blev den mest populære serie af pigebøger i Danmark.

Puk-bøgerne følger den lidt forkælede københavnerpige Bente Winter, der bliver sendt på Egeborg Kostskole,
fordi hendes far skal flytte til udlandet med sit arbejde. På kostskolen får Bente kælenavnet Puk, og hun

kommer ud for lidt af hvert. Der er 58 bøger i Puk-serien, som er Danmarks mest populære serie af pigebøger.

1. Puk på kostskole
2. Puk slår sig løs
3. Puk vover pelsen
4. Puk på nye eventyr
5. Puk gi'r sig ikke

6. Puk kommer til hjælp
7. Puk i sneen

8. Puk ta'r chancen
9. Puk har fart på

10. Puk og leoparden
11.(Der findes ingen nummer 11 i den oprindelige serie)

12. Puk som filmstjerne
13. Puks store oplevelse
14. Puk vinder igen
15. Puk viser klør
16. Stakkels Puk
17. Det ordner Puk
18. Fint klaret, Puk
19. Puk har det sjovt
20. Puk længe leve!
21. Frisk mod Puk
22. Til lykke, Puk

23. Puks redningskorps
24. Puk får en mistanke
25. Du har ret, Puk

26. Træk en seddel Puk
27. God ferie, Puk
28. Puk på krigsstien
29. Nu gælder det, Puk

30. Hvorfor er du bange, Puk
31. Skovtrolden Puk
32. Puk i højt humør
33. Ukuelige Puk

34. Puk og det store drama
35. Puk går lige på
36. Puk på en prik
37. Puk og Pim
38. Puk er parat
39. Gavtyven Puk

40. Puk: Dagens helt
41. Puks overmand

42. Kom frit frem, Puk!
43. På med vanten, Puk!

44. Ih, hvor er det spændende!
45. I sidste sekund
46. Puk sætter rekord
47. Jeg elsker mysterier
48. To gange to er sytten
49. Teen-age klubben



50. Mannequin-mysteriet
51. Raske piger på sjov

52. Hvor er Jill?
53. Tre skrækkelige gavtyve
54. En vildkat tæmmes
55. Filmstjernens hævn
56. Pigeskolens skræk
57. Stakkels prinsesse
58. Pigernes oprør
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