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BESKRIVNING

Efter ett biobesök stöter Tintin och kapten Haddock på General Alcazar, men han verkar inte vilja ha med
dem att göra, så han skyndar iväg. När de kommer hem har Moulinsart intagits av deras vän emirens son,
den busige Abdallah, som sätter igång att vända upp och ner på slottet. Situationen är ohållbar men
Abdallah kan inte återvända hem eftersom det råder inbördeskrig i hans hemland Khemed. Tintin och
Haddock åker till Khemed för att se om de kan hjälpa till.Vid flygplatsen i Wadesdah blir de
tillbakaskickade och under hemfärden börjar det att brinna i flygplanet och de tvingas nödlanda. Men
Tintin och Haddock tar sig genom öknen tillbaka till staden och gömmer sig hos Tintins vän Oliveira da
Figueira. Nästa dag tar de sig till emiren Ben Kalish Ezab som har gömt sig i bergen. Han hjälper Tintin
och Haddock att ta sig ut på Röda havet där de hamnar i knipa på deras gamla fiende Allan Thompsons
lastfartyg Ramona. Det visar sig att Thompson jobbar för Tintins gamla ärkefiende Roberto
Rastapopoulos som bedriver människohandel.Koks i lasten har ett brett persongalleri av figurer som
medverkat i tidigare Tintin-album, bland dem Roberto Rastapopoulos, Allan Thompson, General Alcazar,
Ben Kalish Ezab och Abdallah samt Oliveira da Figueira, Serafim Svensson och Bianca Castafiore. Även
Doktor Müller förekommer i albumet under namnet "Mull Pascha".
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tintin / koks i lasten (dvd) - film - Ginza.se

Pris: 145 kr. Ljudbok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Koks i lasten av Hergé (ISBN
9789188593269) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser och ...

Koks i lasten - Ljudbok - Hergé - Storytel

Koks i lasten översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra
milions ord och fraser på alla språk.

Koks i lasten by Tintin on Spotify

Av Magnus Gerrten och Fredrik Gerrten, nummer 2, 1988
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KOKS I LASTEN

https://www.bo-fi.club/?p=KOKS%20I%20LASTEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KOKS%20I%20LASTEN&ln=se
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