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Klub død Charlaine Harris Hent PDF Forlaget skriver: Sookie har et problem. Hendes vampyrkæreste, Bill,
har været fraværende og uopmærksom på det seneste. Pludselig meddeler han, at han skal på forretningsrejse,
men der ligger tydeligvis mere bag. Da en varulv forsøger at kidnappe Sookie, fortæller Bills leder, Eric, at
Bill er blevet kidnappet. Han beder Sookie om hjælp til at finde Bill, og naturligvis træder hun til med det
samme. Men da Sookie finder ud af, hvorfor Bill er blevet kidnappet, er han i knap så høj kurs hos hende .   

Klub Død er den tredje roman i serien om Sookie Stackhouse Charlaine Harris skriver både fantasy- og
spændingsromaner. Hun bor med sin familie i en lille by i Arkansas. Du kan læse mere om forfatteren på
hendes hjemmeside: charlaineharris.com Charlaine Harris´ romaner er solgt til 36 sprog og i 9 mio.

eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft otte af sine titler liggende på NY-Times´
bestsellerliste på samme tid.
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