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Tænk hvis du mødte en ulv i Dyrehaven ...

Tipi synes, det er snyd, der kun er ulve i Jylland. Så da ulven Sigurd bliver fanget og skal bruges til
dyreforsøg, tager han en beslutning: Befri Sigurd – og slip ulven løs i Dyrehaven på Sjælland. Snart er han på

vej til Jylland i sin mormors fede gangsterbil. Og snart er han rodet ind i et vildt drama med hemmelige
våben, giften XXX43 … og generalen, der vil have sin dræberulv nu!’

Befri Sigurd’ er en sjov, skør og spændende børneroman af forfatteren bag den Orla-prisnominerede ’Jagten
på den talende hund’, ’Milo og Tråd’ og ’Vild-bøgerne’. Bogen egner sig til oplæsning fra 6 år og som

selvlæsning fra 8 år.

Seriebog 1: Befri Sigurd er en selvstændig historie i forfatterens nye ’Befri’-serie.

Pressen om forfatterens andre bøger:

“Kan man lide Bjarne Reuters sjoveste bøger, vil man også kunne lide ‘Vild flugt’ af Bo Skjoldborg.” (DR)

"Børn, som har nydt Manus Sareens historier om Iqbal Farooq, vil formentlig også kunne lide denne bog."
(DBC)

”Man er fanget med det samme ... Så kan kun sige god fornøjelse." (Splint, Bogrummet)

"Det er en sjov og spændende historie … Milo og Tråd virker som et par interessante hovedpersoner, som
man gerne vil høre mere om. Anbefales til indkøb." (DBC)

Omslagsillustration og -grafik: Patrick Steptoe.
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