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FUGLESKRÆMSLET II. Swinging London. Teenagegyser. Jesper Wung-Sung er en af landets mest læste
børne- og ungdomsbogsforfattere. Jesper Wung-Sung har vundet utallige priser. Hans bøger er solgt til bl.a.
Tyskland, Holland, Frankrig og USA. Selvstændig opfølger til Jesper Wung-Sungs klassiske teenagegys
Fugleskræmslet! Bogens handling: ”Fugleskræmslet er tilbage. Denne gang i London - Jack the Rippers

gamle legeplads! Her er Mick og Fie på ferie. De bliver kærester, og alt ånder fred, idyl og håb for fremtiden.
Men husk: Hvis du ser et lys for enden af tunnelen, kan det være en meget skarp kniv!” Pressen skrev:
”Skrivestilen er i top – et enkelt flydende, levende og enkelt sprog. Samtidig følges vores ulykkelige

mennesker fra både Mick og Fies øjne. Havde der kun været fokus på Mick og Fie, kunne det have slået
bogen ihjel, men på mesterlig vis fletter Wung-Sung flere vinkler ind i denne spændingsmættede bog. Når

sidste side er vendt i Fugleskræmslet 2, sidder man tilbage med en fornemmelse af, hvordan en så velskreven
historie kunne fylde kun 134 sider. Ikke desto mindre er det den bedste bog, jeg har læst i år.” Daniel Dang,
Fyens Stiftstidende Der er tale om klassisk gys efter alle kunstens regler – Wung-Sung skriver let og hurtigt,
og mord følger på idyl i hurtig rækkefølge, iblandet lidt følelser og lidt humor, så man lige snupper en side
til. Det er en bog, man hurtigt får læst i én omgang. Ligesom første bog i serien er det en god og til tider

hæsblæsende filmisk oplevelse.   Janus Andersen, Fortællingen.dk Andet: - Der er udarbejdet

undervisningsmateriale til bogen. - Jesper Wung-Sung er på Facebook og Instagram. Tjek hans hjemmeside:
www.wungsung.dk
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