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Karmaboy - kometen og den onde numsekløe Jacob Riising Hent PDF Niller er en dreng på 11 år, der gerne
vil redde Skovlunde Bytorv. Der er nemlig en komet på vej. En komet, der ikke bekymrer andre end ham. En
komet, der lige nøjagtig kun vil udrydde Skovlunde Bytorv. Og borgmesteren er lykkelig, fordi den baner vej
for hans pakeringskælder. Og de forretningsdrivende er ligeglade, for der er alligevel aldrig nogle kunder.

Men Niller er ikke ligeglad, for det er der, han har levet alle sine 11 år, og det er der, han har hygget sig
allermest, når der var torvedage.

Men Niller er også en dreng, der ikke tør så meget, lige indtil hans bedste ven Tykke losser ham bagi og siger,
at han skal være superhelten Karmaboy.

Men kan gode gerninger stoppe en komet?

PRESSEN SKREV
"...en så vellykket børnebog på 150 sider, at denne artikels forfatters niårige søn (som ellers hellere vil spille

fodbold eller computer) lappede den i sig på en weekend."
- Kristeligt Dagblad
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