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Gorillaens hævn Lasse Bo Andersen Hent PDF Tom mærkede de døde fingre strejfe sig. De ramte ham i

ansigtet. På armene. Og på skulderen. Tom væltede en zombie med en skuldertackling. Han dukkede sig og
undveg en anden zombies flagrende hænder. Alt imens han løb som besat. `Herlig zombie-underholdning

fortalt med humor og masser af action.´ - Bogrummet.dk `Som titlen på serien lover, er der splat og zombier i
bøgerne her.´ -DBC, Dansk BiblioteksCenter 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.

 

Tom mærkede de døde fingre strejfe sig. De ramte ham i ansigtet. På
armene. Og på skulderen. Tom væltede en zombie med en

skuldertackling. Han dukkede sig og undveg en anden zombies
flagrende hænder. Alt imens han løb som besat. `Herlig zombie-

underholdning fortalt med humor og masser af action.´ -
Bogrummet.dk `Som titlen på serien lover, er der splat og zombier i
bøgerne her.´ -DBC, Dansk BiblioteksCenter 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.
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