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Den blodtørstige nabo 2 Lasse Bo Andersen Hent PDF Oliver og Lucas elsker gyserfilm. Men så flytter en

mystisk, bleg mand ind i huset ved siden af. Og deres værste filmmareridt bliver til virkelighed ... `Den egner
sig til højtlæsning, til børn der læser selv og henvender sig måske primært til drenge. Den er nem at gå til og
selv om det er en gyser, så er den ikke så skræmmende at man ikke kan sove om natten. Forfatteren har gjort
et godt stykke arbejde, og jeg er sikker på at denne lille serie kan blive et hit.´ - Bogrummet.dk `Bøgerne er
til læsere i alderen ca. 8-11 år, der er modige nok til at læse om vampyrer, kister med indhold og hoveder i

store syltetøjsglas.´ - Bogblogger.dk 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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