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Koldt blod 16 - Tyvebanden Jørn Jensen Hent PDF Er du koldblodig og har nerver af stål, så læs den næste
bog i serien med Tobias og Simone.

Røverne har fanget Tobias.

De har skjult ham i en campingvogn.

Oliver er kommet på sporet af ham.

Pludselig ser han, at Tobias bliver ført væk.

Hvad gør han nu?

Serien Koldt blod:

1. De forsvundne børn

2. Den gale professor

3. Den store zombie

4. Du er død, Tobias

5. På flugt

6. Det 3. træ

7. Stop bombe-manden

8. Fanget i ilden

9. Hypnose-mordet

10. Døden i vandet

11. Dræberhunde

12. I sidste sekund

13. GPS-jagten

14. De kom om natten

15. Fælden

16. Tyvebanden

Jørn Jensen, født 1946, yderst produktiv og prisbelønnet børnebogsforfatter, uddannet guldsmed og lærer. I
sin tid som skolelærer mødte Jørn Jensen mange børn med læsevanskeligheder og fandt, at der var mangel på

læsemateriale til de små nye læsere, der kunne vække ægte læseglæde. Hans tanke var, at læseglæde og
indlæring går hånd i hånd, og at kun den gode historie og appetitlige bog kan fange børnenes interesse, og

derfor gik han selv i gang med at skrive. Han står nu bag flere hundrede letlæselige bøger til børn, hvoraf især
genrer som mystik og gys skal fremhæves. Alle hans bøger er illustrerede.
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Jørn Jensen, født 1946, yderst produktiv og prisbelønnet
børnebogsforfatter, uddannet guldsmed og lærer. I sin tid som

skolelærer mødte Jørn Jensen mange børn med læsevanskeligheder
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