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GHOST 5: Opgør Bjarke Schjødt Larsen Hent PDF “Så kom du, Danny. Jeg troede faktisk, din søster var
vigtigere.”

“Darla er i sikkerhed,” siger jeg og håber, at jeg har ret.
Staal holder en maske i hænderne. Den ser ud som en sort djævel. Så går det op for mig, hvad hans dragt

ligner: en
moderne samurai blandet med en robot.

“Så må det ende her,” smiler han og tager masken på.
Lange sværd springer ud fra ærmerne.

Mens Darla kæmper for sit liv på hospitalet, bryder GHOST og Nordlys ind i Staal Industri. De skal finde de
oplysninger, der kan fælde Staal og redde Dannys far. Men Staal har forberedt sig på deres besøg, så GHOST
må kæmpe mod dræberrobotter og drabeligt slim for at skaffe det, han søger – og som til sidst leder ham i

armene på Staal og det endelige opgør!

Opgør er femte bind i serien om GHOST, en superhelteserie for de 10-13-årige.

 

“Så kom du, Danny. Jeg troede faktisk, din søster var vigtigere.”
“Darla er i sikkerhed,” siger jeg og håber, at jeg har ret.

Staal holder en maske i hænderne. Den ser ud som en sort djævel. Så
går det op for mig, hvad hans dragt ligner: en

moderne samurai blandet med en robot.
“Så må det ende her,” smiler han og tager masken på.

Lange sværd springer ud fra ærmerne.

Mens Darla kæmper for sit liv på hospitalet, bryder GHOST og
Nordlys ind i Staal Industri. De skal finde de oplysninger, der kan
fælde Staal og redde Dannys far. Men Staal har forberedt sig på

deres besøg, så GHOST må kæmpe mod dræberrobotter og drabeligt
slim for at skaffe det, han søger – og som til sidst leder ham i armene

på Staal og det endelige opgør!

Opgør er femte bind i serien om GHOST, en superhelteserie for de
10-13-årige.
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