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Den store fangst Erling Bugge Hent PDF ""Det er sgu ligesom en klapjagt," grinede en af røverne. De var lige
bag mig. Nu vidste jeg, hvordan de arme rådyr havde det. Hvis jeg overlevede, ville jeg aldrig gå på jagt.
Endnu et skud. Kviste og blade sprøjtede ind i hovedet på mig. Kuglen havde ikke været mere end et par
centimeter fra mig. Jeg smed mig ned i underskoven. "Jeg tror sgu, jeg fik ram på en …"" Simon og Jacob
glæder sig til at skulle på deres første fisketur sammen uden deres forældre, hvor de skal sove i telt ved søen

og fange en masse fisk – de har ikke regnet med, at de selv skal jages! En flok bankrøvere skjuler sig i
nærheden af de to venners teltplads, og da de opdager drengene, går den vilde jagt efter dem… Erling Bugge
er en dansk forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Erling Bugge har
blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og den historiske serie om vikingedrengen Asbjørn.

 

""Det er sgu ligesom en klapjagt," grinede en af røverne. De var lige
bag mig. Nu vidste jeg, hvordan de arme rådyr havde det. Hvis jeg
overlevede, ville jeg aldrig gå på jagt. Endnu et skud. Kviste og

blade sprøjtede ind i hovedet på mig. Kuglen havde ikke været mere
end et par centimeter fra mig. Jeg smed mig ned i underskoven. "Jeg
tror sgu, jeg fik ram på en …"" Simon og Jacob glæder sig til at

skulle på deres første fisketur sammen uden deres forældre, hvor de
skal sove i telt ved søen og fange en masse fisk – de har ikke regnet
med, at de selv skal jages! En flok bankrøvere skjuler sig i nærheden
af de to venners teltplads, og da de opdager drengene, går den vilde
jagt efter dem… Erling Bugge er en dansk forfatter, der har skrevet
en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Erling Bugge har

blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og den
historiske serie om vikingedrengen Asbjørn.
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