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The CinemaBomb Ulrik Jørgensen Hent PDF "The Cinema Bomb" er første del af børnebogsserien ”The
Secret Korps”. De dynamiske tegninger og den hæsblæsende historie, giver tilsammen en spændende og sjov
action/opfinder/detektiv-serie for aldersgruppen 8-12 år. Dette er første oversættelse af den actionpræget,

letlæselig og fængende detektivserie "Det Skjulte Korps", og den giver mulighed for at læse noget spændende
i skolen. Bogen er for de drenge og piger, der ikke har lyst til at læse om gys, zombier og splat hele tiden, og
den engelske oversættelse af den danske BioBomben er meget velegnet som spændende læsetræning i skolen

og i hjemmet.

Mac bor i den lille by Mokane. Han ved der foregår ting, som ingen kender til. Han ved det hele, og han er
sikker på, at det er mega farligt. Men der er ingen, der gider høre på ham. Ikke før det hele går galt. Kan han
hjælpe dem? Kan han redde dem? Kan han nå det? Mac har et særligt talent. Eller faktisk to. Han er god til at
stjæle og han er god til at opfinde. Opfinde alt. Lave noget af ingenting. Men vil det gøre ham i stand til at

ændre det, der vil ske?
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