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Skorpionen 1 - Dødens skygge Jacob Weinreich Hent PDF Da Ida på mærkeligste vis ramler ind i Daniel, sker
tingene i en fart, så Ida ikke når at opfatte, hvad der er på færde. Fra at passe sit studenterjob på hotellet, står
hun pludselig midt i et blodigt opgør med en flok russiske mordere. Daniel er på en gang tiltrækkende og
farlig – men Ida kan ikke modstå fristelsen og indleder et forhold til ham. Det kommer til at koste dyrt, og

snart er Ida blandet ind i en narkokrig og har både de russiske gangstere og PET på nakken. For at komme ud
af sin knibe må Ida hjælpe PET med at optravle Daniels narkoforretning … og det kan blive med livet som

indsats.

SKORPIONEN, DØDENS SKYGGE er første bind af en ny ungdomskrimiserie. Forfatteren bag serien er den
succesrige forfatter Jacob Weinreich, der har en lang række populære serier bag sig, bl.a. Monsterjægerne og

senest den kritikerroste Kaptajn Blodskæg.

 

Da Ida på mærkeligste vis ramler ind i Daniel, sker tingene i en fart,
så Ida ikke når at opfatte, hvad der er på færde. Fra at passe sit

studenterjob på hotellet, står hun pludselig midt i et blodigt opgør
med en flok russiske mordere. Daniel er på en gang tiltrækkende og
farlig – men Ida kan ikke modstå fristelsen og indleder et forhold til
ham. Det kommer til at koste dyrt, og snart er Ida blandet ind i en
narkokrig og har både de russiske gangstere og PET på nakken. For

at komme ud af sin knibe må Ida hjælpe PET med at optravle
Daniels narkoforretning … og det kan blive med livet som indsats.

SKORPIONEN, DØDENS SKYGGE er første bind af en ny
ungdomskrimiserie. Forfatteren bag serien er den succesrige forfatter
Jacob Weinreich, der har en lang række populære serier bag sig, bl.a.

Monsterjægerne og senest den kritikerroste Kaptajn Blodskæg.
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