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skader …”

Han peger ned ad sig selv. ”Det er ingenting. Nogle af de andre er kommet ud i flere dele, andre i sække.”
”Fuck,” siger jeg.

Khalid nikker. ”Præcis. Du bliver nødt til at hjælpe, Danny. Vi er virkelig på røven.”

”Jeg er superhelt nu. Jeg kan ikke …”

”Danny …”

”Okay,” mumler jeg. ”Fortæl mig mere.”

Dannys gamle bande har fået ny leder, Hyænen. Han er vild og gal, og han har en helt særlig plan med
GHOST. Da Khalid beder om hjælp til at klare Hyænen, bliver GHOST en brik i Hyænens farlige spil – han

ved nemlig præcis, hvad han skal gøre for at ramme GHOST, hvor det gør allermest ondt!

HYÆNENS SPIL er fjerde bind i serien om GHOST, en superhelteserie for de 10-13-årige.

 

”Du har ikke mødt ham, Danny. Han er gal. Mine skader …”
Han peger ned ad sig selv. ”Det er ingenting. Nogle af de andre er

kommet ud i flere dele, andre i sække.”
”Fuck,” siger jeg.

Khalid nikker. ”Præcis. Du bliver nødt til at hjælpe, Danny. Vi er
virkelig på røven.”

”Jeg er superhelt nu. Jeg kan ikke …”

”Danny …”

”Okay,” mumler jeg. ”Fortæl mig mere.”

Dannys gamle bande har fået ny leder, Hyænen. Han er vild og gal,
og han har en helt særlig plan med GHOST. Da Khalid beder om
hjælp til at klare Hyænen, bliver GHOST en brik i Hyænens farlige
spil – han ved nemlig præcis, hvad han skal gøre for at ramme

GHOST, hvor det gør allermest ondt!



HYÆNENS SPIL er fjerde bind i serien om GHOST, en
superhelteserie for de 10-13-årige.
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