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Vild flugt Bo Skjoldborg Hent PDF Malte, Gritt og Pi er på sommerferie hos deres farfar. Men afslappende er
det ikke. For på kirkegården møder de Vampyrpigen og finder en stjålen brillant. De tre går i gang med at
afsløre skurkene. Målgruppe: 8-12 år. Action. Krimi. Sjov bog Anmelderne skriver: "Kan man lide Bjarne
Reuters sjoveste bøger, vil man også kunne lide 'Vild flugt' af Bo Skjoldborg. Tre søskende roder sig ud i en
masse ballade sammen med deres balstyrige farfar, der mener, at tyskerne er over os. Uanset om han er gal
eller ej, er der mystiske turister på kirkegården, og et par klodsede politibetjente tvinger de fire ud i helt
afsindige situationer." (Troldspejlet/DR) "Der er krummer i den spændings- og actiondebuterende Bo

Skjoldborg. 'Vild flugt' er en vaskeægte børnebog. Der er spændende vampyrguf fra kirkegården, dronningen
kigger forbi, og en alligator smækker kæberne sammen lige i børnehøjde. Det samme gør Bo Skjoldborg i en
opfindsom og stilsikker bog." (Steffen Larsen, Bogmarkedet) Bogen er let at læse – og meget velegnet til
højtlæsning og godnatlæsning. 'Vild flugt' er udgivet som paperback af Forlaget Forum og findes også som
lydbog (bl.a. online via Forlaget Werther). Læs også de andre selvstændige bøger i serien: Vild ferie Vild
panik Vild jagt Vild gift Vild ø Besøg børnene, deres farfar og fugleedderkoppen Miver: www.vild-bog.dk

 

Malte, Gritt og Pi er på sommerferie hos deres farfar. Men
afslappende er det ikke. For på kirkegården møder de Vampyrpigen

og finder en stjålen brillant. De tre går i gang med at afsløre
skurkene. Målgruppe: 8-12 år. Action. Krimi. Sjov bog Anmelderne
skriver: "Kan man lide Bjarne Reuters sjoveste bøger, vil man også
kunne lide 'Vild flugt' af Bo Skjoldborg. Tre søskende roder sig ud i
en masse ballade sammen med deres balstyrige farfar, der mener, at
tyskerne er over os. Uanset om han er gal eller ej, er der mystiske
turister på kirkegården, og et par klodsede politibetjente tvinger de
fire ud i helt afsindige situationer." (Troldspejlet/DR) "Der er

krummer i den spændings- og actiondebuterende Bo Skjoldborg.
'Vild flugt' er en vaskeægte børnebog. Der er spændende vampyrguf
fra kirkegården, dronningen kigger forbi, og en alligator smækker
kæberne sammen lige i børnehøjde. Det samme gør Bo Skjoldborg i



en opfindsom og stilsikker bog." (Steffen Larsen, Bogmarkedet)
Bogen er let at læse – og meget velegnet til højtlæsning og

godnatlæsning. 'Vild flugt' er udgivet som paperback af Forlaget
Forum og findes også som lydbog (bl.a. online via Forlaget

Werther). Læs også de andre selvstændige bøger i serien: Vild ferie
Vild panik Vild jagt Vild gift Vild ø Besøg børnene, deres farfar og

fugleedderkoppen Miver: www.vild-bog.dk

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

