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GHOST 2: Kontrolløren Bjarke Schjødt Larsen Hent PDF Hun prøver at få pistolen op til hagen igen, og til
sidst fører jeg hendes hænder ind i væggen for at stoppe hende. Det virker som en slags håndjern.

“Er du okay?” spørger jeg. Jeg rusker i hende. Hun slår ud efter mig med hovedet. Jeg trækker mig væk, men
jeg når lige at se den lille skive i hendes nakke.

Danny er på flugt. Han lever i skjul, langt væk fra sin familie, mens han prøver at skaffe beviser, der kan få
hans far ud af fængslet. Men der sker underlige ting i byen. Folk opfører sig som zombier. Som om nogen

styrer deres tanker. Snart har Danny en hær af viljeløse slaver efter sig. Hvordan skal han helt alene overvinde
en mand, der bruger uskyldige som levende skjold?

Kontrolløren er andet bind i serien om GHOST.

Spænding og action - primært for drenge mellem 10 og 13 år.
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