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Skyggefolket 2 - Bunkeren Ida-Marie Rendtorff Hent PDF BUNKEREN er andet bind i den prisbelønnede
serie SKYGGEFOLKET af Ida-Marie Rendtorff Lass er stukket af hjemmefra for at finde Skyggefolket og
sine biologiske forældre. De holder til i De blå bjerge på den anden side af ørkenen. Men i ørkenen er der

giftige slanger og skorpioner, og det er tilholdssted for Snapperne, som er berygtede for at kidnappe børn og
sælge dem videre. Da Lass mister sit drikkevand, ser alt sort ud. Hvordan skal han slippe levende derfra? Bag
ruinerne fik Lass øje på en kvinde. Han knyttede hånden om kniven. I det samme var der én, som greb fat i
ham bagfra. Lass tabte kniven af bar forskrækkelse. „Hvad fanden …"hvæsede en mandestemme ud for hans
øre. Uden at slippe sit tag i Lass, samlede manden kniven op. Så slæbte han Lass med hen til kvinden. „Se

lige, hvad jeg fandt,"brummede han.
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