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Skadedyrsbekæmperne Sofie Boysen Hent PDF Bert og Ronnie har et mindre problem: Deres mor har

forelsket sig i en kakaoplantageejer og er rejst til Honduras. For at tjene penge til huslejen har de åbnet byens
eneste skadedyrsbekæmperfirma. Det skulle de nok ikke have gjort. Og de skulle nok heller ikke have åbnet
døren for den kutteklædte damedværg, som påstår, hun er forfulgt af papegøjer. I hvert fald varer det ikke
længe, for de to brødre havner i fortiden med en flok rasende indianere i hælene ... "Jeg kan næsten ikke
forklare, hvor meget jeg har fneset og grint højlydt igennem den her bog" LittleLudvigs Bogunivers
"Historien er fuld af gakkede indfald og minder meget om et computerspil." Lektørudtalelse "Absolut
anbefalelsesværdig til børn i alderen 8-12 og både egnet til højtlæsning og selvlæsning" Bibliotekat

"Skadedyrsbekæmperne er lavet af det stof, som får børn til at læse." Pædagogen.dk
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