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Minutdrengen Kurt Komet Morten Dürr Hent PDF Kurt bor i fremtiden med sin far. Det eneste, han ønsker
sig, er en raket, men familien har ikke mange penge. Til sidst får Kurt dog en hjemmelavet raket af sin far og
kan endelig flyve ud i verdensrummet. Desværre ender hans raket i en mudderpøl på planeten Klister - og den

er ikke til at rokke ud af stedet.

Ved et tilfælde kommer Kurt til at tilkalde den handlekraftige minutmand Tommy Total, som rykker ud på
minuttet, når nogen har brug for hjælp. Tommy får raketten fri - men en minutmand er ikke gratis, og Kurt har
ikke en krone. Det eneste, han kan tilbyde Tommy Total, er sin assistance - og det er Kurts far ikke meget for.

Men så tager Kurt sagen i egen hånd, for det lyder jo egentlig ret spændende at være assistent for en
minutmand, der tager på farlige missioner rundt omkring i universet ...

Han kan besøge de fjerneste planeter, men Kurt sætter kursen mod Fængselsplaneten Stål. Her sidder
prinsesse Alice fanget. Nu vil Kurt befri hende.

Kurt Komet er en højtlæsningsbog for børn mellem 6-11 år. Lydbogen er indlæst af Emil Rørbye.
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