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Vild ferie Bo Skjoldborg Hent PDF Malte, Gritt og Pi er alene hjemme en aften. Så kommer posten med en
mystisk kuffert. Bagefter dukker der to uhyggelige mænd op. Det hele har noget med farfar at gøre, og farfar

sidder i fængsel på Mallorca! De tre går i gang med at afsløre, hvad der er sket.

Målgruppe: 9-12 år.
Action. Krimi. Sjov bog.

Anmelderne siger:

“Det er ikke en politisk korrekt historie, og heller ikke specielt realistisk, men den er sjov og spændende, og
den fungerer på sine egne præmisser, præget af sort og skæv humor. Børn fra 9-10 år får en underholdende

læseoplevelse af de bedre.”
(Torben Bråe Olesen, DBC)

"Malte Gitt og Pi er igen på farden med deres farfar denne gang er det på Mallorca en ø ved spanien. farfar
har igen rudet sig ud i balade og sidder nu i fængsel hvad har han lige gjort og har det noget at gøre med de
mystiske mænd i jakkesæt?? Jeg synes den er rigtigt god den er oss sjov. og den er skrevet rigtigt godt man

får rigtig et billede inde i hoved vil jeg sige."
(Pegasus, 14 år, Anmelderklub.dk)

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

'Vild ferie' er udgivet som paperback af Forlaget Forum og findes også som lydbog (Forlaget Werther).

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

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