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Victor og Gustav er på hyttetur med klassen. De glæder sig til, det bliver aften, for så skal de på natløb i
skoven. De har planer om at gemme sig bag et træ og gøre pigerne bange ved at tude som ugler, når de går

forbi.

De to drenge starter. De klarer snildt Post 1. Post 2 ligger ved et højt træ, der er perfekt som gemmested. De
står helt stille. De venter længe, men ingen af pigerne kommer forbi. Pludselig ser de lyset fra en lygte. Det er

ikke pigerne. Det er en mand med et reb i hånden. Nu bliver drengene bange!

Lix 5,4
Lektørudtalelsen lød blandt andet:

"Det er en både sjov, spændende og uhyggelig historie, som indskolingsbørn vil læse med stor iver.
Illustrationerne er humoristiske og holdt i mørke farver, da historien foregår om natten."

"En velskrevet lille gyserhistorie til den første selvstændige læsning. Anbefales til skolernes PLC og
folkebibliotekerne."

Stine Bille, Lektørudtalelse november 2016 
 

 

Forlaget skriver:

Victor og Gustav er på hyttetur med klassen. De glæder sig til, det
bliver aften, for så skal de på natløb i skoven. De har planer om at
gemme sig bag et træ og gøre pigerne bange ved at tude som ugler,

når de går forbi.

De to drenge starter. De klarer snildt Post 1. Post 2 ligger ved et højt
træ, der er perfekt som gemmested. De står helt stille. De venter

længe, men ingen af pigerne kommer forbi. Pludselig ser de lyset fra
en lygte. Det er ikke pigerne. Det er en mand med et reb i hånden.

Nu bliver drengene bange!

Lix 5,4
Lektørudtalelsen lød blandt andet:

"Det er en både sjov, spændende og uhyggelig historie, som
indskolingsbørn vil læse med stor iver. Illustrationerne er

humoristiske og holdt i mørke farver, da historien foregår om
natten."

"En velskrevet lille gyserhistorie til den første selvstændige læsning.



Anbefales til skolernes PLC og folkebibliotekerne."

Stine Bille, Lektørudtalelse november 2016 
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