
Catwere - Graveyard Herd 3
Hent bøger PDF

Bjarne Nordberg Pedersen
Catwere - Graveyard Herd 3 Bjarne Nordberg Pedersen Hent PDF William troede, at Rasmus havde slået ham
ihjel med sin magiske formular. Men da han vågner op nøgen i en garage, må han indse, at han er blevet til
noget mere end et menneske. Han er i stand til at forvandle sig til en kat. Som det nyeste monster i byen
opsøger han Rasmus og Annika og indleder en mission for at finde ud af, hvad det er, som er ved at slå
Rasmus ihjel. Uddrag af bogen Verden snurrede pludselig rundt igen, og han kunne mærke, hvordan han
voksede. Eller at lokalet skrumpede. Det var nok det første. Maja, Annika og Rasmus stirrede chokeret på

ham. Han udnyttede deres reaktion til at rejse sig og udbryde: ”Scott, I need you to be the Antman!” Rasmus
begyndte at skraldgrine, men begge piger holdt sig for øjnene og vendte sig væk fra ham. ”Hvad?” spurgte
han. ”Æh, William,” fik Rasmus fremstammet og pegede på hans skridt. ”Du er nøgen.” Om forfatteren
Bjarne Nordberg Pedersen er født og opvokset på Holbæk-egnen og arbejder som børnebibliotekar. Hans
interesse for den fantastiske fortælling og den gode historie er, hvad der driver ham til hverdag. Han bruger

fritiden på at opsøge, opleve og fortælle historier i alle afskygninger.
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det er, som er ved at slå Rasmus ihjel. Uddrag af bogen Verden
snurrede pludselig rundt igen, og han kunne mærke, hvordan han
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sig for øjnene og vendte sig væk fra ham. ”Hvad?” spurgte han.

”Æh, William,” fik Rasmus fremstammet og pegede på hans skridt.



”Du er nøgen.” Om forfatteren Bjarne Nordberg Pedersen er født og
opvokset på Holbæk-egnen og arbejder som børnebibliotekar. Hans
interesse for den fantastiske fortælling og den gode historie er, hvad
der driver ham til hverdag. Han bruger fritiden på at opsøge, opleve

og fortælle historier i alle afskygninger.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Catwere - Graveyard Herd 3&s=dkbooks

