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kammerater, Erik, Brille og Katja, blevet fantastisk populær blandt både drenge og piger, for alle, der først én
gang har stiftet bekendtskab med disse friske børn, ønsker at høre mere om dem. Intet under! For forfatteren
Jens K. Holm fortæller både morsomt og underholdende om alle de mysterier, det lykkes for Kim og hans

kammerater at dumpe ind i. Men ingen af dem er forknytte. Tværtimod. De går på med krum hals, og ingen er
gladere end de, når der rigtig er gang i begivenhederne. Bengt Janus Nielsen (1921-1988) var en dansk

forfatter, som var aktiv under flere pseudonymer. Som Jens K. Holm udgav han Kim-bøgerne, der blev til en
engelsksproget tv-serie i 26 afsnit. Hans kriminalroman Døden kommer til middag, udgivet under

pseudonymet Peter Sander, blev filmatiseret under samme navn af Erik Balling, og under pseudonymet Britta
Munk skrev han de 16 Hanne-bøger.
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