
Juveltyven
Søren Jessen

Mallebuh



Søren Jessen

Oscar og Villy Uhyre

Juveltyven

1. e-bogsudgave 2011

ISBN 978-87-994401-7-7

Udgivet af forlaget Mallebuh

© Søren Jessen 2011

Forside: Søren Jessen

Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske

efter aftale med forlag og forfatter. 

www.mallebuh.dk

www.soerenjessen.com

På sommerferie hos sin onkel møder 

drengen Oscar uhyret Villy, som er 

henrykt over, at der endelig kommer 

nogen, han kan forskrække.

Desværre bliver Oscar slet ikke bange - 

han bliver glad, for nu har han en at lege 

med i ferien.

Men det bliver ikke leg alt sammen, for 

en dag hører Oscar i radioen, at en farlig 

juveltyv er på spil ...

Bind 1 i serien



Søren Jessen

Oscar og Villy Uhyre

Juveltyven

1. e-bogsudgave 2011

ISBN 978-87-994401-7-7

Udgivet af forlaget Mallebuh

© Søren Jessen 2011

Forside: Søren Jessen

Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske

efter aftale med forlag og forfatter. 

www.mallebuh.dk

www.soerenjessen.com

På sommerferie hos sin onkel møder 

drengen Oscar uhyret Villy, som er 

henrykt over, at der endelig kommer 

nogen, han kan forskrække.

Desværre bliver Oscar slet ikke bange - 

han bliver glad, for nu har han en at lege 

med i ferien.

Men det bliver ikke leg alt sammen, for 

en dag hører Oscar i radioen, at en farlig 

juveltyv er på spil ...

Bind 1 i serien



Oscar og Villy Uhyre

Juveltyven

Tegnet og skrevet af

Søren Jessen

Mallebuh



Oscar og Villy Uhyre

Juveltyven

Tegnet og skrevet af

Søren Jessen

Mallebuh











Læs også bind to i serien om Oscar og Villy Uhyre:

Villy Uhyre skal til det årlige monstermøde, hvor 

monsterkongen skal udnævnes. Desværre er det ikke 

spor morsomt at være med, for den frygtelige Store 

Mons, bliver altid udnævnt - der er nemlig ikke andre 

der tør at konkurrere med ham. Og det er især ikke 

morsomt for Villy, da Store Mons altid er ude efter 

ham.

Men man skal vel ikke altid give op på forhånd, bare 

fordi noget ser håbløst ud. Det mener Oscar i hvert 

fald ikke, så han sniger sig med i mørket ...

Monsterkongen fås også som ebog. Se mere på 

www.mallebuh.dk


