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Zombieregn Lasse Bo Andersen Hent PDF Hospitalet står i flammer. Johnny, Tom, Lisa og Emma er spærret
inde på fjerde sal i den brændende bygning – sammen med et utal af zombier. Emmas dristige flugtplan er

deres eneste mulighed. Men ikke alt går helt som planlagt, og snart støder de fire venner på nye
forhindringer... "Tom svingede baseballbattet fra side til side. Sveden haglede ned ad ansigtet på ham. Og han
blev klistret ind i råddent blod og hjernemasse. – Hvor langt er I? brølede han. – Der bliver sgu ved med at
dukke nye kødædere op!" `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
`"Zombieregn" er endnu et højdramatisk afsnit i serien om vennerne Tom og Johnny og de to søstre Lisa og
Emma, som pludselig skal klare sig i en verden befolket af zombier. Trods det lette sprog lykkes det fuldt ud
Lasse Bo Andersen at skabe masser af suspense, og så er der fuld knald på hver eneste side.´ - Bogrummet.dk

Zombie Splatter-serien er en serie med action, spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er
illustrerede og lette at læse. 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.

 

Hospitalet står i flammer. Johnny, Tom, Lisa og Emma er spærret
inde på fjerde sal i den brændende bygning – sammen med et utal af
zombier. Emmas dristige flugtplan er deres eneste mulighed. Men
ikke alt går helt som planlagt, og snart støder de fire venner på nye
forhindringer... "Tom svingede baseballbattet fra side til side. Sveden
haglede ned ad ansigtet på ham. Og han blev klistret ind i råddent

blod og hjernemasse. – Hvor langt er I? brølede han. – Der bliver sgu
ved med at dukke nye kødædere op!" `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 `"Zombieregn" er endnu et højdramatisk afsnit i



serien om vennerne Tom og Johnny og de to søstre Lisa og Emma,
som pludselig skal klare sig i en verden befolket af zombier. Trods
det lette sprog lykkes det fuldt ud Lasse Bo Andersen at skabe

masser af suspense, og så er der fuld knald på hver eneste side.´ -
Bogrummet.dk Zombie Splatter-serien er en serie med action,

spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er illustrerede
og lette at læse. 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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