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Vild gift Bo Skjoldborg Hent PDF En morgen vågner Malte og kan intet huske. Hvem er han? Hvor er han?
Og hvorfor har han sorte pletter på tungen? Snart er han med Gritt, Pi og deres skøre farfar på jagt efter
Doktor Zero og Munken, der tygger levende edderkopper. Og det haster … før alle i byen æder gift!

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

Anmelderne skriver om 'Vild gift' og Vild-serien:

“Drenge i alderen 9-12 år vil være stærkt underholdt af den nemt læste bog om Malte, Pi, Gritt og deres
psykisk syge farfar.” (Weekendavisen – om 'Vild gift').

“Sjov og skør historie. Børn, som har nydt Manu Sareens historier om Iqbal Farooq, vil formentlig også
kunne lide denne bog.” (DBC – om 'Vild jagt'))

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

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

Læs eller hør også de andre Vild-bøger:
Vild flugt
Vild ferie
Vild panik
Vild jagt

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