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Kom igen, Peter Bengt-Åke Cras Hent PDF I denna fjärde del i serien väntar både hockeygymnasiet och
uttagningarna till U16 landslaget. Det är ont om tid för Peter som fått en knäskada som visar sig vara

allvarligare än han trott. Kommer han att klara av det?

Bengt-Åke Cras är en svensk författare född 1943. Han har skrivit allt från ungdomsböcker till västernböcker,
serier och noveller. Framförallt är han känd för att skildra dramatiken inom ishockey.

"Jag ser inte att det finns någon annan författare som bättre skildrar ishockeyn för unga läsare än Bengt-Åke
Cras. Han vet också hur man skapar förväntan kring nästa del i boken. Då boken slutar är hjälten Peter Fredell

medvetslös efter att ha gjort tre mål på tio minuter. Snacka om cliffhanger!"

Jan Hansson, Svenska Dagbladet

Den populära serien om Södergårdens Hockey Club och Peters kamp för att nå toppen. Böckerna rymmer inte
bara rafflande hockeymatcher utan skildrar även vänskap, kärlek och skolvardag.
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