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Ulven Per Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: Det må gerne være lidt uhyggeligt – og det er det!

Ulven er den anden bog i den spændende serie til de yngste læsere – især drengelæsere. I den første bog blev
de to hovedpersoner fanget i mørket på forbudt område i et gammelt, rustent skib nede i havnen. I denne bog

huserer en ulv.

De to drenge cykler hjemad en mørk aften. De har været i klubben, og det er blevet lidt sent. De taler om den
ulv, der er blevet set lige i nærheden. Der er oven i købet taget et billede af den. Victor tror ikke på det. Ulve

lever kun i andre lande, så det må være en hund, der er på billedet.

Midt inde i skoven hører de en lyd. Det lyder som et hyl! Gustav ser to øjne, der lyser inde i mørket. På
marken uden for skoven ser det ud til, at ulven går inde ved nogle får, men Victor ler stadig, det må være

Gustav, der har fået en ulv på hjernen.

Er det fantasi eller virkelighed?
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Ulven er den anden bog i den spændende serie til de yngste læsere –
især drengelæsere. I den første bog blev de to hovedpersoner fanget i
mørket på forbudt område i et gammelt, rustent skib nede i havnen. I

denne bog huserer en ulv.

De to drenge cykler hjemad en mørk aften. De har været i klubben,
og det er blevet lidt sent. De taler om den ulv, der er blevet set lige i
nærheden. Der er oven i købet taget et billede af den. Victor tror ikke
på det. Ulve lever kun i andre lande, så det må være en hund, der er

på billedet.

Midt inde i skoven hører de en lyd. Det lyder som et hyl! Gustav ser
to øjne, der lyser inde i mørket. På marken uden for skoven ser det
ud til, at ulven går inde ved nogle får, men Victor ler stadig, det må

være Gustav, der har fået en ulv på hjernen.

Er det fantasi eller virkelighed?

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ulven&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


