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Tordenstorm Lasse Bo Andersen Hent PDF Da zombien åbnede munden, hamrede Tom sin fod hårdt ned i
gabet på den. Kødæderens underkæbe brækkede af med en ækel lyd. Stumper af pilrådne tænder fløj rundt.

Og zombiens underkæbe faldt slapt ned på brystet af den.

`Der er fuld knald på historien fra først til sidst – og det er både klamt, klistret og ret spændende.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

`For de 8-11 årige zombie-entusiaster er Lasse Bo Andersens "Zombie Splatter: Efterskælv" et absolut must.´

- Bogrummet.dk

Serien Zombie Splatter Efterskælv er en direkte fortsættelse af Zombie Splatter-serien og er en serie med
action, spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er lette at læse, og de er illustreret.

Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af
spændings- og gyserserier for børn, men har også udgivet enkelte samlinger med tegneseriestriber til voksne.

 

Da zombien åbnede munden, hamrede Tom sin fod hårdt ned i gabet
på den. Kødæderens underkæbe brækkede af med en ækel lyd.

Stumper af pilrådne tænder fløj rundt. Og zombiens underkæbe faldt
slapt ned på brystet af den.

`Der er fuld knald på historien fra først til sidst – og det er både
klamt, klistret og ret spændende.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

`For de 8-11 årige zombie-entusiaster er Lasse Bo Andersens
"Zombie Splatter: Efterskælv" et absolut must.´

- Bogrummet.dk

Serien Zombie Splatter Efterskælv er en direkte fortsættelse af
Zombie Splatter-serien og er en serie med action, spænding og gys

for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er lette at læse, og de er
illustreret.

Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og forfatter. Han har
især udmærket sig med sin række af spændings- og gyserserier for
børn, men har også udgivet enkelte samlinger med tegneseriestriber

til voksne.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tordenstorm&s=dkbooks

