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En megasjov og actionmættet historie til krimi-

drengene og -pigerne på 9-12 år. Malte, Pi og Gritt 

er med deres skøre farfar på ferie på øen Manca. 

Her møder de den verdensberømte popstjerne 

Miss Alberta, der ejer en mystisk park fuld af for-

tidsdyr. Men et klamt uhyre inde i parken skræm-

mer og bider både mennesker og dyrene. De fire 

må stoppe uhyret … før det er for sent! 

 

Sjette selvstændige historie i serien 

’Vild ø’ er sjette selvstændige historie i Vild-bog-

serien om Malte, Gritt, Pi og deres skæve og ka-

rakterfulde farfar. 

 

Talende hunde – og tal med din romanhelt 
Bo Skjoldborg har skrevet en række bøger for 

både børn og voksne – bl.a. den populære Vild-

bog-serie og ’Jagten på den talende hund’ sammen 

med Morten Dürr. Derudover er han medstifter af 

læselystsitet Gratis-Børnebøger.dk, der i sommer-

ferien havde mere end 70.000 besøgende og blev 

nomineret til BØFA-prisen. I 2003 stod Bo Skjold-

borg bag dialogforummet ’Maltes hjemmeside’ og 

blev indstillet til prisen Årets læseinitiativ på DPU 

for ideen. Her skrev 8-900 børn sammen med per-

sonerne fra ’Vild flugt’ mv.: www.vild-bog.dk 
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”Der må advares mod, at bogen kan risikere at være vanedannende.” 

(Bogbotten – om ’Jagten på den talende hund’, 2015) 

“Drenge i alderen 9-12 år vil være stærkt underholdt af den nemt 

læste bog om Malte, Pi, Gritt og deres psykisk syge farfar.” 

(Weekendavisen – om ’Vild gift’, 2014) 

“Sjov og skør historie. Børn som har nydt Manu Sareens historier om 

Iqbal Farooq, vil formentlig også kunne lide denne bog.” 

 (DBC – om ’Vild jagt’, 2014)  



 


