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Cooker & Cooky Kim Berglund Hent PDF Historien er en fiktiv fortælling om de to drenge fra Skotland,
Cooker og Cooky. De leger en dag på den lokale losseplads, da de pludselig finder et skelét, som sammen

med en lille robot Robbo sender dem på en rejse til den fjerne planet Orgien. Der møder børnene forfærdelige
uhyre, de søde Snookerfolk, robotter og selvfølgelig Doktor Død. Dette er fortællingen om, hvordan børnenes
nysgerrighed og fantasi, bringer dem ud på et eventyr, som de ikke selv troede var muligt. Det er også en
historie om mod, familiefølelse, og eventyr. Børnene bidrager med hver deres særheder til, at få dem
helskindet igennem alverdens prøvelser. Deres historie indeholder både science fiction, humor, gys og

spænding, så læseren skal kunne tåle lidt af det hele. Bogen henvender sig primært til børn i alderen 7-14 år,
men kan også læses af voksne. Der forekommer periodevis noget frisprog, fra især børnenes karaktérer.
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