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Vild panik Bo Skjoldborg Hent PDF En nat får Malte, Gritt og Pi en sms fra deres farfar. Nogen har bortført
hans nye kæreste. Det har noget med et berømt maleri at gøre – og med to millioner kroner, et samuraisværd

og en sortklædt mand på motorcykel. De fire går i gang med at afsløre, hvad der er sket.

Målgruppe: 8-12 år.
Action. Krimi. Sjov bog.

Anmelderne siger om bogen og serien:

“Mange børn er vilde(!) med bøger i denne genre, og da den yderligere er let at læse, vil den med sikkerhed
finde mange læsere i målgruppen.”

(DBC)

“Kan man lide Bjarne Reuters sjoveste bøger, vil man også kunne lide ‘Vild flugt’ af Bo Skjoldborg.”
(Troldspejlet, DR – om den første bog i serien).

Bogen er let at læse – og meget velegnet til højtlæsning og godnatlæsning.

'Vild panik' er udgivet som paperback af Forfatterforlaget Attika.

Læs eller hør også de andre bøger i serien:
Vild flugt
Vild ferie
Vild jagt
Vild gift

Besøg børnene, deres farfar og fugleedderkoppen Miver her: www.vild-bog.dk
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