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'Vild panik' er en sjov, vild og vanedannende actionroman for børn, 8-12 år. En nat får Malte, Gritt og Pi en
SMS fra deres farfar. Nogen har bortført hans nye kæreste. Det har noget med et berømt maleri at gøre – og
med to millioner kroner, et samuraisværd og en sortklædt mand på motorcykel. De fire går i gang med at
afsløre, hvad der er sket. Anmelderne siger om bogen og Vild-bog-serien: “Mange børn er vilde(!) med bøger i
denne genre, og da den yderligere er let at læse, vil den med sikkerhed finde mange læsere i målgruppen.
(Vibeke Axelsen, DBC) “Kan man lide Bjarne Reuters sjoveste bøger, vil man også kunne lide ‘Vild flugt’.
(Troldspejlet, DR. Om 'Vild flugt'). Bogen er let at læse og meget velegnet til højtlæsning og godnatlæsning.
Alle Vild-bøgerne findes desuden som lydbøger og e-bøger. Seriebog 3:'Vild panik' er en selvstændig historie
i Vild-bog-serien.
Læs også de andre:Vild flugtVild ferieVild jagtVild giftVild ø Besøg børnene, deres farfar og
fugleedderkoppen Miver på www.vild-bog.dk
Vi er først med nyheder, sport og underholdning. I en bådulykke på Haderslev Dam druknede flere

mennesker på lavt vand, selv om de kunne have vadet. Kom og oplev Cirkus Panik i vinterferien. De er små
folk med rød hue og træsko. Ifølge en meget populær myte faldt det danske flag Dannebrog ned fra himlen
under Volmerslaget ved Lyndanisse i … Vild Panik – Cirkus Paniks vinterferieforestilling 2018 5th January
2018. Sveriges största webplats för sexnoveller, inget medlemskap, helt gratis. Kommentér, kritiser og glæd
sammen med 140. Her i sommervarmen har jeg nydt en masse forskellige muscatvine, som har en dejlig
sødme. februar. Skal det være en velkomstdrink, så finder jeg Muscat’en en tand for sød. De er små folk
med rød hue og træsko. Särskilt söndagar var problematiska, för då var Henrik.
Peter Madsen - fakta, bagrund og portræt. juli 1959 var vild panik medskyldig i 57 menneskers død.
Danskerne sætter dagsordenen på nationen. I sæsonpremieren af 'Med kniven for struben' blev der lavet flere
ændringer hos Kongerslev Kro.

