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Hummerkongens hævn 2 Nick Clausen Hent PDF Noget er helt galt med Karlo. Han har i hemmelighed

stjålet Spiffs armbåndscomputer og er rejst til fængslet, hvor krabatalossen sidder indespærret. Han vil hjælpe
den med at flygte. Spiff forsøger at forhindre det, men ender med at afsløre den sande fjende: en

frygtindgydende, hævntørstig mutant, som kalder sig selv Hummerkongen. Samtidig begynder smittede
væsner at dukke op på hospitaler overalt i De Kendte Universer. Snart går det op for vores helte, at hele
fremtiden står på spil … Pressen skriver: ““Hummerkongens hævn 2” er en spændende, god og sjov bog,
fyldt med aktion, humor, venskab, kærlighed og hævngerrighed. Den fik mig til at le flere gange, samtidig
med at de mange cliffhangers, som de fleste kapitler endte med, holdt mig fanget og fik mig til at vende side

efter side. Adventures of a booknerd.
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