
Dræberlyd
Hent bøger PDF

Dannie Mortensen
Dræberlyd Dannie Mortensen Hent PDF Karl og Peter er egentligt blot technomusikere med speciale i alt der
larmer og er umuligt at danse til, som deres venner beskriver det. En dag får de ved et tilfælde fingrene i en
lille uanselig sort plasticboks og snart kommer de og deres tre venner Jasmin, Peter og Lars for alvor i

problemer. For der er andre der meget interesserede i den lille boks, som viser sig at være en top hemmelig
opfindelse med en dødelig virkning. Mens de intetanende tager på ferie i Nordjylland, samles skyerne i
horisonten, da både PET, CIA og hårdtslående lejesoldater følger efter dem. Spørgsmålet er blot hvem der

finder dem først, og mere relevant: hvad vil lejesoldaternes arbejdsgiver egentlig med de mystiske lydbokse?
Dræberlyd er en ungdoms action krimi med sci fi elementer. Tempoet er hæsblæsende og humøret højt i

denne bog der tager læseren på en tur gennem det hyggelige Nordjyske opland og med et ironisk glimt i øjet
fortæller historien om 5 meget forskellige venner som alle må komme til tåls med voksenlivet på deres egen
måde. 369 sider. Uddrag af bogen: I Frankrig lyder et svagt klik to forskellige steder ved det yderste hegn
omkring Triscastin Atomkraftværk. Et øjeblik efter begynder en ildevarslende rumlen at lyde over det store
kompleks, og advarselssirener hyler skingert. Larmen fra dem bliver hurtigt overdøvet af enorme brag fra
murværk, der styrter sammen og metal, der bukker. Voldsomme kræfter banker løs mod kraftværkets

bygninger i udkanten af anlægget. På kort tid begynder flere af de yderste bygninger at synke i grus, mens
store gnister skyder op fra elektriske transformere og elledninger. Nogle forvirrede og halvsøvnige

sikkerhedsfolk kommer løbende for at undersøge, hvad der foregår. De går direkte ind i én af de to lydkegler
og bliver hurtigt forvandlet til blævrende geléklumper, der falder sammen på jorden. Forfatteren: Dannie

Mortensen er født i 1972 i Roskilde og er opvokset i Nordjylland, i Brønderslev. Han har uddannelser inden
for både IT og Elektronik, og har en glødende interesse for videnskab, forskning og teknik. Foruden teknik

og IT står den på malekunst, opfindelser og forfatterskab i fritiden.
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boks, som viser sig at være en top hemmelig opfindelse med en

dødelig virkning. Mens de intetanende tager på ferie i Nordjylland,



samles skyerne i horisonten, da både PET, CIA og hårdtslående
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