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eventyr! Før nogen af dem ser sig om, er Per, Leo, Robotten Olivia og Pers far kommet ud på en større

opgave og inde længe står de over for et mysterium, der kræver opklaring! Lars Lundgaard (f. 1945) er en
dansk forfatter, der er kendt for at have skrevet bøger inden for et bredt spektrum af genrer og tematikker.
Lundgaard har blandt andet udgivet politiske krimier, bøger om ledelse, debatbøger om politik, og står bag

op til flere kronikker om udvikling af folkestyret og ledelse. Lars Lundgaard valgte efter en længere
forfatterkarriere at trække sig tilbage fra denne gerning og grundlagde i stedet en konsulentvirksomhed.

 

Da Per og Leo finder en robot, hvorfra der er blevet stjålet en
kassette med livsvigtige oplysninger om olieboringerne i Nordsøen,
er det starten på et vanvittigt eventyr! Før nogen af dem ser sig om,
er Per, Leo, Robotten Olivia og Pers far kommet ud på en større
opgave og inde længe står de over for et mysterium, der kræver
opklaring! Lars Lundgaard (f. 1945) er en dansk forfatter, der er

kendt for at have skrevet bøger inden for et bredt spektrum af genrer
og tematikker. Lundgaard har blandt andet udgivet politiske krimier,
bøger om ledelse, debatbøger om politik, og står bag op til flere
kronikker om udvikling af folkestyret og ledelse. Lars Lundgaard
valgte efter en længere forfatterkarriere at trække sig tilbage fra
denne gerning og grundlagde i stedet en konsulentvirksomhed.
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