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Forfulgt af en zombie Per Østergaard Hent PDF Markus har kun været soldat i otte uger, da han får sig en
gyseligt uhyggelig oplevelse. Han står vagt ved soldaterlejren nede ved søen en sen nattetime. Så får han øje

på noget, der bobler nede i søen. Først tror han, det er en fisk. Det er det ikke…

Per Østergaard, født 1950, produktiv dansk børnebogsforfatter. Uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1975.
Blev efter et par år ved Statens Åndssvageforsorg ansat som lærer på Bakkeskolen i Hørning, primært som
specialunderviser. Med udgangspunkt i sit arbejde, især med de yngste elever, har han siden 1980 skrevet
lette børnebøger, der støtter børns læseforståelse og -læring. Blandt andet en række bøger i Gyldendals

letlæsningsserie, "Dingo", med fantasi og mangfoldige venskaber i centrum. Fælles for historierne er, ud over
den lave lix, sjov, dramatik, spænding og nærvær. Desuden står han bag en række fagbøger for børn – også i

letlæsningsgenren.

 

Markus har kun været soldat i otte uger, da han får sig en gyseligt
uhyggelig oplevelse. Han står vagt ved soldaterlejren nede ved søen
en sen nattetime. Så får han øje på noget, der bobler nede i søen.

Først tror han, det er en fisk. Det er det ikke…

Per Østergaard, født 1950, produktiv dansk børnebogsforfatter.
Uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1975. Blev efter et par år
ved Statens Åndssvageforsorg ansat som lærer på Bakkeskolen i
Hørning, primært som specialunderviser. Med udgangspunkt i sit
arbejde, især med de yngste elever, har han siden 1980 skrevet lette
børnebøger, der støtter børns læseforståelse og -læring. Blandt andet
en række bøger i Gyldendals letlæsningsserie, "Dingo", med fantasi
og mangfoldige venskaber i centrum. Fælles for historierne er, ud
over den lave lix, sjov, dramatik, spænding og nærvær. Desuden står
han bag en række fagbøger for børn – også i letlæsningsgenren.
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