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Forfulgt Arne Svingen Hent PDF Asger har fulgt sine to venner, Gert og Jonas, til stationen, og da toget
sætter i gang følger han efter nogle skridt, helt hen til stationsbygningen. Netop som Gert og Jonas trykker

ansigtet tæt ind til togruden for at få et sidste glimt af vennen, opdager de en bevægelse bag ham. Et
sortklædt skikkelse lægger armen rundt om halsen på Asger og trækker ham brutalt bagover.

I næste øjeblik har de mistet ham af syne …

Forfulgt bind 3 i gyserserien MARV & BEN. Første og andet bind var Dukken af Ingunn Aamodt.

Marv & ben er råskummel læsning for de modigste – og kun for dem!
Så tjek hellere under sengen, hav lommelygten klar, kryb godt ned under dynen og forbered dig på isnende

gys.

Lektørudtalelse:

Kort om bogen:
Mørke, uhygge og kulde følger med drengene Jonas og Gert, da de beslutter at finde deres kidnappede ven

Asger. For 10-13-årige, der kan lide et godt gys med jævnaldrende i hovedrollerne.

Beskrivelse:
Drengen Asger er flyttet fra Oslo med sin familie til den lille bygd Bjørkli. Her får han besøg af vennerne
Jonas og Gert fra hans gamle klasse. Da de to senere sidder i toget på vej tilbage til Oslo, ser de en mørk
skikkelse på perronen trække af sted med Asger. Næste gang toget stopper står de af. Det lykkes dem at få
kørelejlighed tilbage til Bjørkli, hvor de finder Asgers hue i sneen ved stationsbygningen. Det begynder at

blive koldt og rundt om dem sænker mørket sig. Hvor er Asger og hvem er det, der har bortført ham?

Vurdering:
Letlæst gyser i et ligefremt sprog med masser af dialog. Fortællingen er skruet godt sammen med flere spor
og overraskelser undervejs. Historien udspiller sig over få timer og holder en kold og uhyggelig stemning

med spænding lige til det sidste. Forsiden holder, hvad den lover.

Andre bøger om samme emne/genre:
Den norske forfatter er kendt for flere gys i samme kaliber, fx Bødlerne på kirkegården . De øvrige bind i
serien kan anbefales, fx Ingunn Aamodts Marv & ben - dukken eller hendes spøgelseshistorie "Frank", som

man kan læse første kapitel af sidst i bogen.

Til bibliotekaren:
Anbefales til børnebiblioteker, der mangler en letlæst gyser

Lektør: Morten Halskov Jensen

 

Asger har fulgt sine to venner, Gert og Jonas, til stationen, og da
toget sætter i gang følger han efter nogle skridt, helt hen til

stationsbygningen. Netop som Gert og Jonas trykker ansigtet tæt ind
til togruden for at få et sidste glimt af vennen, opdager de en

bevægelse bag ham. Et sortklædt skikkelse lægger armen rundt om
halsen på Asger og trækker ham brutalt bagover.
I næste øjeblik har de mistet ham af syne …

Forfulgt bind 3 i gyserserien MARV & BEN. Første og andet bind
var Dukken af Ingunn Aamodt.



Marv & ben er råskummel læsning for de modigste – og kun for
dem!

Så tjek hellere under sengen, hav lommelygten klar, kryb godt ned
under dynen og forbered dig på isnende gys.

Lektørudtalelse:

Kort om bogen:
Mørke, uhygge og kulde følger med drengene Jonas og Gert, da de
beslutter at finde deres kidnappede ven Asger. For 10-13-årige, der

kan lide et godt gys med jævnaldrende i hovedrollerne.

Beskrivelse:
Drengen Asger er flyttet fra Oslo med sin familie til den lille bygd
Bjørkli. Her får han besøg af vennerne Jonas og Gert fra hans gamle
klasse. Da de to senere sidder i toget på vej tilbage til Oslo, ser de en
mørk skikkelse på perronen trække af sted med Asger. Næste gang
toget stopper står de af. Det lykkes dem at få kørelejlighed tilbage til
Bjørkli, hvor de finder Asgers hue i sneen ved stationsbygningen.
Det begynder at blive koldt og rundt om dem sænker mørket sig.

Hvor er Asger og hvem er det, der har bortført ham?

Vurdering:
Letlæst gyser i et ligefremt sprog med masser af dialog. Fortællingen
er skruet godt sammen med flere spor og overraskelser undervejs.
Historien udspiller sig over få timer og holder en kold og uhyggelig
stemning med spænding lige til det sidste. Forsiden holder, hvad den

lover.

Andre bøger om samme emne/genre:
Den norske forfatter er kendt for flere gys i samme kaliber, fx

Bødlerne på kirkegården . De øvrige bind i serien kan anbefales, fx
Ingunn Aamodts Marv & ben - dukken eller hendes spøgelseshistorie

"Frank", som man kan læse første kapitel af sidst i bogen.
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