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MIS MED DINOSAURFJÆS Jim Lawson Hent PDF En nat hører Noa Ankerstjerne en frygtelig lyd. Da han
finder ud af, at den kommer fra hans egen baghave, beslutter han sig for at finde ud af, hvad det er. Intet kan
forberede ham på, hvad han finder – en lille mis med dinosaurfjæs! Mis med dinosaurfjæs er en på én gang
hyggelig og (lidt) uhyggelig fortælling, tegnet og fortalt af Jim Lawson, kendt fra Teenage Mutant Ninja
Turtles. Uddrag af bogen Noa fik næsten morgenmaden i den gale hals. Bare tanken om, at der var noget

derude; at det sikkert var der lige nu – det var gyseligt. Især hvis det væsen, der kunne skrige sådan, virkelig
boede i morfars vogn. Om forfatteren Jim Lawson har tegnet tegneserier i lang tid. Mest kendt er han for at
tegne og skrive Teenage Mutant Ninja Turtles, hvilket han har gjort længere end nogen anden. Meget af det
er udkommet på dansk. Da skaberne af Teenage Mutant Ninja Turtles ikke længere selv kunne nå både at

skrive og tegne deres populære tegneserie, var der kun én mand, de så som en værdig arvtager, og det var Jim
Lawson. Ellers har han blandt andet lavet dinosaurtegneserierne Paleo: Tales of the Late Cretaceous og A
Walk Through Dinosaurland samt science fiction-trilogien Planet Racers (kun på engelsk). Jim og hans

familie bor i Massachussetts i USA.

 

En nat hører Noa Ankerstjerne en frygtelig lyd. Da han finder ud af,
at den kommer fra hans egen baghave, beslutter han sig for at finde
ud af, hvad det er. Intet kan forberede ham på, hvad han finder – en
lille mis med dinosaurfjæs! Mis med dinosaurfjæs er en på én gang
hyggelig og (lidt) uhyggelig fortælling, tegnet og fortalt af Jim

Lawson, kendt fra Teenage Mutant Ninja Turtles. Uddrag af bogen
Noa fik næsten morgenmaden i den gale hals. Bare tanken om, at der
var noget derude; at det sikkert var der lige nu – det var gyseligt.

Især hvis det væsen, der kunne skrige sådan, virkelig boede i morfars
vogn. Om forfatteren Jim Lawson har tegnet tegneserier i lang tid.
Mest kendt er han for at tegne og skrive Teenage Mutant Ninja

Turtles, hvilket han har gjort længere end nogen anden. Meget af det
er udkommet på dansk. Da skaberne af Teenage Mutant Ninja Turtles



ikke længere selv kunne nå både at skrive og tegne deres populære
tegneserie, var der kun én mand, de så som en værdig arvtager, og

det var Jim Lawson. Ellers har han blandt andet lavet
dinosaurtegneserierne Paleo: Tales of the Late Cretaceous og A Walk
Through Dinosaurland samt science fiction-trilogien Planet Racers
(kun på engelsk). Jim og hans familie bor i Massachussetts i USA.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=MIS MED DINOSAURFJÆS&s=dkbooks

