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GHOST 3: Pigen, der var en bombe Bjarke Schj\u00f8dt Larsen Hent PDF “Det er for sent ...” mumler hun.
Lyset fra gaden forsvinder, og der bliver bælgmørkt. Kun hun lyser op med et næsten magisk lilla og grønt
skær. “Flygt. Beskyt dig selv,” siger hun og kigger på mig. Der står gnister ud fra hendes hud, og farver og
stjerner hvirvler omkring hende. Så følger en eksplosion af lys. Murene smuldrer og bliver til støv for vores
øjne. Da GHOST opdager, at Staal holder en pige fanget i en kasse, beslutter han sig for at befri hende. Pigen
hedder Malou. Hun har stærke, destruktive kræfter, og i forsøget på at hjælpe hende kommer Danny endnu en

gang til at stå ansigt til ansigt med Staal … Pigen, der var en bombe er tredje bind i serien om GHOST.
Spænding og action - primært for drenge mellem 10 og 13 år.
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