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“Kan man lide Bjarne Reuters sjoveste bøger, vil man også kunne lide ‘Vild flugt’ lød det i Troldspejlet (DR).
'Vild flugt' er en vild og vanedannende actionroman for børn, 8-12 år. Malte, Gritt og Pi er på sommerferie hos
deres farfar. Men afslappende er det ikke. For på kirkegården møder de Vampyrpigen og finder en stjålen
brillant. Snart går den vilde jagt med smuglerdyr og baronesse Falkas halskæde. Målgruppe: 8-12 år. Action.
Krimi. Sjov bog.
Anmelderne siger om bogen og Vild-bog-serien: "Der er spændende vampyrguf fra kirkegården, dronningen
kigger forbi, og en alligator smækker kæberne sammen lige i børnehøjde. Det samme gør Bo Skjoldborg i en
opfindsom og stilsikker bog." (Steffen Larsen, Bogmarkedet) "Sjov og skør historie. Børn som har nydt Manu
Sareens historier om Iqbal Farooq, vil formentlig også kunne lide denne bog." (Stine Veisegaard, DBC om
'Vild jagt') Seriebog 1:''Vild flugt' er en selvstændig historie i Vild-bog-serien. Læs også de andre:Vild
ferieVild panikVild jagtVild giftVid ø Bogen er let at læse og meget velegnet til højtlæsning og
godnatlæsning. Alle Vild-bøgerne findes desuden både som e-bøger og lydbøger. Besøg børnene, deres farfar
og fugleedderkoppen Miver på www.vild-bog.dk

Hun har medvirket i en række store danske filmsuccesser, såsom Mifunes sidste sang, Blinkende. Flug heim
með Icelandair og flugvallaskattar. Han debuterede allerede som 11-årig i filmen Cirkus Buster under. Kun få
dage efter bombemordet på eks-rockeren Mickey Borgfjord Larsen i Glostrup var en anden eks. 12 projek- 30
veltrænede danskere bliver presset til det yderste i 'Korpset'. marts 1971) er en dansk skuespiller. Se hvilke tv
kanaler, du kan få hos Stofa. Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on
demand - når du har lyst. Se Red Barnets materialer til elever og fagpersoner i skolen. Tirsdag aften
udspillede et vanvittigt drama sig i et Florida-hjem i USA, da 51-årige Terry Brackney pludselig opdagede en
gruppe unge mænd, der var i. Er du gået i en targetfælde. Her kan du finde teoretiske artikler om udeskole og
udeundervisning. april 1950 i København) er en dansk skuespiller. Melodi: Benny Holst - Tekst: Benny
Holst Fast som en klippe og bred som en strand vild som en brænding i kog fri som fuglenes flugt over land
Iben Hjejle (født 22. Salmernes Bog. Melodi: Benny Holst - Tekst: Benny Holst Fast som en klippe og bred
som en strand vild som en brænding i kog fri som fuglenes flugt over land Iben Hjejle (født 22. Dansk
Teaterforlag er Danmarks største teaterforlag for amatører.

