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GHOST 1: Som en tyv i natten Bjarke Schjødt Larsen Hent PDF Jeg kører hånden hen over kuffertens blanke
læder. Så trykker jeg på låsen, og den går op. Det giver et sæt i mig ved synet af den hvide dragt og masken.

Det er den. Masken, der sad på den mand, der dræbte min fars ven. Manden med de glødende øjne.

Danny er tyv. Da han får ordre til at bryde ind hos firmaet Staal Industri, får han fingre i en dragt, der er noget
ud over det sædvanlige. En dragt, der kan gøre ham usynlig og giver ham evnen til at gå gennem vægge.

Måske er det netop den, han skal bruge for at hjælpe sin far, der sidder fængslet for mord…

Superhelten GHOST er født…

Som en tyv i natten er første bind i serien om GHOST.

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