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Plan B Frank Madsen Hent PDF Beriah har fanget Gustav. Mens han armerer sit exoskelet med missiler fra
Hjemmeværnets bunker i Sønderskoven, prøver han at få Gustav til at fortælle, hvor Stella og hendes far
holder til. »Stol på mig. Beriah er en fredens mand!« siger han, men Gustav er ikke overbevist. Imens er

Gustavs far og mor nervøse, da Gustav ikke kommer hjem. Astrid beslutter at tage over til Stella for at se, om
hun kysser med Gustav. Men drengene fra Hell Boyz-banden ligger på lur.

Ekstra tech-sider bag i bogen: Fire sider om vores forestillinger om livet på andre planeter + downloadlink til
brætspillet “Kampen om Grødby”, hvor du kan være med til at forsvare Grødby mod truende angreb fra

rummet.

64 sider sjov, spænding, uhygge og fede tegninger!

Humoristisk og actionmættet science fiction-fortælling for 9-12-årige.
Dette er den femte bog af i alt 10!

Hidtil udkommet:
1. Den Grønne Pige

2. Fluen
3. Robotter
4. Beriah
5. Plan B
6. Xenia

7. Tvekamp
8. Klapjagt (december 2017)
9. Kampen om Grødby (2018)

10. Dommedag (2018)
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