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De tusind skorpioners forbandelse Lasse Bo Andersen Hent PDF Det starter med en mystisk pakke, men snart
er mesterdetektiven Vic Baskerstreet og hans trofaste assistent, Edgar Poulardrovsky, hvirvlet ind i en

makaber mordsag.

En professor i egyptologi er blevet myrdet. Blandt de mistænkte er en syret rockmusiker, en mistroisk
enkefrue, en ildelugtende mand, en grisk arving – og ikke mindst: en 5.000 år gammel mumie med en lige så

gammel forbandelse ...

`Den, der vækker Ra-Mon-Tep af hans evige søvn, vil få døden for tusind skorpioner at mærke.´

Vic Baskerstreet tror ikke på mumiens forbandelse og går på jagt efter morderen blandt professorens
gådefulde naboer. Men så sker der endnu et mord ... og offeret findes dækket af skorpioner!

`Bogen er sjov, og krimiplottet godt gammeldags; hvem var det, der myrdede professor Sandcastle?´

- DBC, Dansk BiblioteksCenter

`Det er en fin historie med nogle sjove personer, som er meget malerisk beskrevet, dette gør at den ud over
spændingen, som en krimi skal have, også er ret morsom at læse.´

- Bogrummet.dk

`Spændende på en løs-krimi-gåden-måde.´

- Bogblogger.dk

`Klassisk mordmysterie i børnehøjde, med et hav af henvisninger til de voksnes ″detektiv-helte″. Dette er
med til at bogen sagtens kan højtlæses og giver lejlighed til at de voksne kan fortælle om de ″rigtige″ fiktive

detektiver der henvises til.´

- Bogfidusen.dk

Mesterdetektiv Vic Baskerstreet er byens bedste sporhund. Hans assistent, Edgar Poulardrovsky, er godmodig
og pligtopfyldende, men måske ikke lige "den skarpeste kniv i skuffen"...

Sammen opklarer de to detektivvenner alle mulige spændende mysterier! En krimi- og detektivserie for
aldersgruppen 10-12 år.

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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