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Emmas blod Lasse Bo Andersen Hent PDF De stirrede ned på det opløste lig foran dem. Alt hvad der var
tilbage af kødæderen, var et ulækkert ælte på gulvet. Der lå kun en uniform i en sø af zombiesmat. Synet var
frastødende. Rebecca rettede lygten mod Emma. – Det var dit blod, Emma, sagde hun. – Det var dit blod, der

dræbte zombien!

`En godbid for alle unge splatterfans.´

- Bogrummet.dk

`Der er fart og spænding i det afsluttende bind.´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

Serien Zombie Splatter Efterskælv er en direkte fortsættelse af Zombie Splatter-serien og er en serie med
action, spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er lette at læse, og de er illustreret.

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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