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True blood 2 - Levende død i Dallas Charlaine Harris Hent PDF Sookie har ikke ligefrem heldet med sig;
først bliver hendes kollega myrdet, og derefter bliver hun overfaldet af et bestialsk væsen. Med hjælp fra
kæresten Bill og andre af de lokale vampyrer, overlever Sookie med nød og næppe angrebet. Som tak for
hjælpen indvilliger Sookie i at tage med til Dallas, hvor hun skal udnytte sine telepatiske evner til at lede
efter en forsvunden vampyr. Det er planen, at hun skal udspørge forskellige mennesker, der er involveret i
sagen. Sookie har blot én betingelse: Vampyrerne skal love at opføre sig ordentligt og lade de involverede
mennesker i fred, men det er mildest talt lettere sagt end gjort … Levende død i Dallas er den anden 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. "Den er simpelthen

umulig at slippe, når man først er begyndt." - Kultur for unge
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