
Monsterjægerne. Mumiens hævn
Hent bøger PDF

Jacob Weinreich
Monsterjægerne. Mumiens hævn Jacob Weinreich Hent PDF Monsterjægerne kommer på en uhyggelig sag,
da Sofie en dag ser noget uforklarligt i parken. Det ser ud til at være en levende mumie. Mens de efterforsker
sagen, begynder de at mistænke, at mumien har noget at gøre med Olivers farfar og de ting, han oplevede i
Ægypten for mange år siden... Ingen børn kommer til at kede sig med bøgerne om "Monsterjægerne" mellem
hænderne. Følg de fem venners jagt på skrækindjagende udyr, hvor rædslerne altid venter lige om hjørnet og
gyset ånder dem i nakken når de mindst venter det. En humoristisk og populær fantasyserie for de 9 til 12-
årige, der også er kendt fra filmatiseringen af samme navn. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og
manuskriptforfatter. Efter et ophold på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den
Danske Filmskole og skrev samtidig romaner. Han har især gjort sig bemærket med ungdomsserien

"Monsterjægerne", der også er blevet filmatiseret. Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for
sit arbejde som forfatter.

 

Monsterjægerne kommer på en uhyggelig sag, da Sofie en dag ser
noget uforklarligt i parken. Det ser ud til at være en levende mumie.
Mens de efterforsker sagen, begynder de at mistænke, at mumien har
noget at gøre med Olivers farfar og de ting, han oplevede i Ægypten
for mange år siden... Ingen børn kommer til at kede sig med bøgerne
om "Monsterjægerne" mellem hænderne. Følg de fem venners jagt
på skrækindjagende udyr, hvor rædslerne altid venter lige om hjørnet

og gyset ånder dem i nakken når de mindst venter det. En
humoristisk og populær fantasyserie for de 9 til 12-årige, der også er
kendt fra filmatiseringen af samme navn. Jacob Weinreich (f. 1972)
er en dansk roman- og manuskriptforfatter. Efter et ophold på Den
Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske

Filmskole og skrev samtidig romaner. Han har især gjort sig
bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet
filmatiseret. Han har været nomineret til både en Robert og en Orla



for sit arbejde som forfatter.
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