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En nat i monsterhuset og andre gys Lasse Bo Andersen Hent PDF Et monsterhus, der ligger ved siden af et
nedbrændt savværk.

Et dødsbo, som hjemsøges af husets afdøde ejer.
Et tomt nabohus, hvor en blodtørstig vampyr flytter ind.

Tre huse fyldt med uhyggelige hemmeligheder.
Tør du besøge dem?

`Titlen "En nat i monsterhuset" er måske den mest rammende titel på en historie, jeg længe har oplevet. Her
er både isnende uhygge for de +10 årige, og slutningen rummer op til flere vellykkede og overraskende

twists.´

- Gyseren.dk

`Til børn fra 10-12 år, der elsker et godt gys. Det er nogle effektive gyserfortællinger, der har det til fælles, at
de handler om huse, der gemmer på hemmeligheder.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

`Tør dine børn læse uhyggelige historier og andet gys, skal de kaste sig over Lasse Bo Andersens bøger. Han
er ekspert på området.´

- Bogblogger.dk

`Tre seje historier, der nok kan få hårene til at rejse sig på hovedet.´

- Bogrummet.dk

"En nat i monsterhuset og andre gys" er en samling gyserfortællinger for 10-12-årige. Bogen indeholder
fortællingerne "En nat i monsterhuset", "Tobias og dødsboet" og "Den blodtørstige nabo". To af

fortællingerne har tidligere været udgivet som letlæsningsbøger, men er blevet gennemskrevet og redigeret til
denne samling med henblik på en lidt ældre målgruppe.

Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af
spændings- og gyserserier for børn, men har også udgivet enkelte samlinger med tegneseriestriber til voksne.

 

Et monsterhus, der ligger ved siden af et nedbrændt savværk.
Et dødsbo, som hjemsøges af husets afdøde ejer.

Et tomt nabohus, hvor en blodtørstig vampyr flytter ind.
Tre huse fyldt med uhyggelige hemmeligheder.

Tør du besøge dem?

`Titlen "En nat i monsterhuset" er måske den mest rammende titel på
en historie, jeg længe har oplevet. Her er både isnende uhygge for de

+10 årige, og slutningen rummer op til flere vellykkede og
overraskende twists.´

- Gyseren.dk

`Til børn fra 10-12 år, der elsker et godt gys. Det er nogle effektive



gyserfortællinger, der har det til fælles, at de handler om huse, der
gemmer på hemmeligheder.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

`Tør dine børn læse uhyggelige historier og andet gys, skal de kaste
sig over Lasse Bo Andersens bøger. Han er ekspert på området.´

- Bogblogger.dk

`Tre seje historier, der nok kan få hårene til at rejse sig på hovedet.´

- Bogrummet.dk

"En nat i monsterhuset og andre gys" er en samling gyserfortællinger
for 10-12-årige. Bogen indeholder fortællingerne "En nat i

monsterhuset", "Tobias og dødsboet" og "Den blodtørstige nabo". To
af fortællingerne har tidligere været udgivet som letlæsningsbøger,
men er blevet gennemskrevet og redigeret til denne samling med

henblik på en lidt ældre målgruppe.

Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og forfatter. Han har
især udmærket sig med sin række af spændings- og gyserserier for
børn, men har også udgivet enkelte samlinger med tegneseriestriber

til voksne.
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