
Evig sult
Hent bøger PDF

Lasse Bo Andersen
Evig sult Lasse Bo Andersen Hent PDF Johnny og Tom kæmper for at overleve i en verden fyldt med

zombier. De to venner er helt alene, og må hver dag lede efter noget at spise. I jagten på mad vover de sig et
nyt sted hen. Men pludselig er de omringet af zombier ... "Johnny snurrede rundt. Han svingede hammeren
mod zombiens hoved. Men ramte ved siden af. Hammeren ramte zombiens næse. Og slog den af. Næsen

landede med et splat på jorden." `Mere klam og blodig splatter-fortælling skal man lede længe efter.´ - DBC,
Dansk BiblioteksCenter `Zombie Splatter bøgerne er helt perfekte for børn der elsker spænding og gys. De
kan læses fra 8-12 år og kan sagtens sidestilles med en børneudgave af tv-serien The Walking Dead.´ -

Bogblogger.dk Zombie Splatter-serien 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.
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at spise. I jagten på mad vover de sig et nyt sted hen. Men pludselig
er de omringet af zombier ... "Johnny snurrede rundt. Han svingede

hammeren mod zombiens hoved. Men ramte ved siden af.
Hammeren ramte zombiens næse. Og slog den af. Næsen landede
med et splat på jorden." `Mere klam og blodig splatter-fortælling

skal man lede længe efter.´ - DBC, Dansk BiblioteksCenter `Zombie
Splatter bøgerne er helt perfekte for børn der elsker spænding og
gys. De kan læses fra 8-12 år og kan sagtens sidestilles med en
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Zombie Splatter-serien 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.
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