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En fredelig by Kurt H. Juul Hent PDF Forlaget skriver: Man skulle jo tro, at det var en forholdsvis enkel og
ukompliceret opgave at gå i byen med en pose vasketøj. Peter måtte sande, at sådan var det så ingenlunde.

Peter er på vej til vaskeriet med en sæk vasketøj. Han standser op ved en legetøjsbutik for at kigge på det
byggesæt, han ønsker sig så inderligt. Han går ind i butikken for at spørge efter prisen og efterlader tøjet uden

for.

Sækken forsvinder! En mand kommer forbi med vasketøjssækken i den ene hånd. Det er dog det frækkeste!
Det er slemt nok at sækken er blevet stjålet. Værre er det, at manden er Bubba – en vældig slagsbror og

tyveknægt. Peter får uventet hjælp af farbror Rud, og så tager tingene for alvor fart: forvekslinger, forhør hos
Børge Braktud og mange hemmeligheder.

Den rene 50´er nostalgi fra en fredelig by i provinsen.
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