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SOS fra helvede Lasse Bo Andersen Hent PDF Tom vred og drejede sig på det fedtede gulv. Han sparkede og
sprællede. Han forsøgte at komme op. Han forsøgte at komme fri. Men han kunne ikke. Zombien holdt godt
fast. Den rev og flåede i hans ben. Snart ville den sætte sine rådne tænder i ham. `Der er fuld knald på i Lasse
Bo Andersens letlæste serie for de 8-11-årige, der udspiller sig i en verden, der er blevet overrendt af zombier.

Historien er letlæst, alligevel fortæller LBA så levende, at man næsten føler maddikerne kravle på sig.´ -
Bogrummet.dk Serien Zombie Splatter Efterskælv er en direkte fortsættelse af Zombie Splatter-serien og er en
serie med action, spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er lette at læse og de er illustreret.
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 skrevet og illustreret de populære Klipfisk-tegneseriestriber
til et voksent publikum.
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