
Zombiekatten
Hent bøger PDF

Sara Ejersbo Frederiksen

Zombiekatten Sara Ejersbo Frederiksen Hent PDF Tobias gillar att läsa böcker om spänning och äventyr, men
vad händer när fantasi plötsligt blir på riktigt?

Tobias familj har precis flyttat till ett hus ute på landet, vilket han inte är så glad för. Han känner ju inte en
endaste person på det nya stället! Varje natt kommer dessutom en död zombiekatt och krafsar på hans fönster

så att han inte kan sova.

"Det är smart att fläta ihop en spännande handling tillsammans med en realistisk vardagshistoria, om hur ett
barn tvingas bryta upp, ta avsked från sina vänner och sin trygghet, för att försöka finna trygghet och glädje

någon annanstans. Detta lyckas bra i denna sammanhängande berättelse."
- Vibeke Axelsen, Lektor

Sara Ejersbo Frederiksen är en dansk författare, barnboksredaktör och översättare. Från att hon var sex år
visste hon att det var böcker hon ville jobba med som vuxen. Nu har hon har skrivit ett flertal fantasyböcker

och lättlästa faktaböcker för barn.

 

Tobias gillar att läsa böcker om spänning och äventyr, men vad
händer när fantasi plötsligt blir på riktigt?

Tobias familj har precis flyttat till ett hus ute på landet, vilket han
inte är så glad för. Han känner ju inte en endaste person på det nya
stället! Varje natt kommer dessutom en död zombiekatt och krafsar

på hans fönster så att han inte kan sova.

"Det är smart att fläta ihop en spännande handling tillsammans med
en realistisk vardagshistoria, om hur ett barn tvingas bryta upp, ta
avsked från sina vänner och sin trygghet, för att försöka finna
trygghet och glädje någon annanstans. Detta lyckas bra i denna

sammanhängande berättelse."
- Vibeke Axelsen, Lektor

Sara Ejersbo Frederiksen är en dansk författare, barnboksredaktör
och översättare. Från att hon var sex år visste hon att det var böcker
hon ville jobba med som vuxen. Nu har hon har skrivit ett flertal

fantasyböcker och lättlästa faktaböcker för barn.
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