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Hummerkongens hævn 1 Nick Clausen Hent PDF Til sin kusines konfirmation opdager Jonatan, at hans
fætter har fundet en portal i sit skab. Inden han får set sig om, er hans lillebror Karlo gået igennem portalen

og befinder sig nu et ukendt sted i verdensrummet.

Jonatan vil redde sin lillebror, men så dukker Spiff op. Han er et mærkeligt væsen, der er fra Det
Interuniversielle Ordenskorps og er der for at lukke portalen, inden der sker et uheld. Men ifølge Jonatan har

uheldet allerede været ude, og nu må Spiff lade ham hoppe gennem portalen og forsøge at finde Karlo.
Heldigvis kan han få hjælp af nabopigen Cecilie – og det får han brug for!

Den danske forfatter Nick Clausen er kendt og elsket for sine mange gysere og fantasyromaner for børn og
unge. Hans serie af gysernoveller "Mareridt & myrekryb" garanterer gåsehud og onde drømme uanset alder.
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