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Medusa 3: Superhelt Nicole Boyle Rødtnes Hent PDF "Jeg springer til side og mærker kuglen flyve forbi
mig. Den flænser mit ærme og efterlader en lille rift på min arm. Jeg stirrer chokeret på den lille stribe blod.

Hvis jeg havde flyttet mig bare et sekund senere, var jeg død nu."

Da en gal pistolmand angriber Siris skole, bliver hun tvunget til at vise verden, at hun ikke bare er en pige
med slangehår, men en ægte superhelt. Men hvordan skal hun redde sine klassekammerater uden selv at blive

skudt?

OM SERIEN:

Ved et mystisk uheld i zoologisk have bliver Siri og hendes lillesøster Lia begge angrebet af flere giftslanger.
Efter at have ligget i koma i et halvt år vågner Siri til en helt ny virkelighed: Hendes hår er væk, hendes

lillesøster er stadig i koma, og hvad værre er … Der vokser slanger frem i hendes hovedbund!

 

"Jeg springer til side og mærker kuglen flyve forbi mig. Den flænser
mit ærme og efterlader en lille rift på min arm. Jeg stirrer chokeret
på den lille stribe blod. Hvis jeg havde flyttet mig bare et sekund

senere, var jeg død nu."

Da en gal pistolmand angriber Siris skole, bliver hun tvunget til at
vise verden, at hun ikke bare er en pige med slangehår, men en ægte
superhelt. Men hvordan skal hun redde sine klassekammerater uden

selv at blive skudt?

OM SERIEN:

Ved et mystisk uheld i zoologisk have bliver Siri og hendes
lillesøster Lia begge angrebet af flere giftslanger. Efter at have ligget
i koma i et halvt år vågner Siri til en helt ny virkelighed: Hendes hår
er væk, hendes lillesøster er stadig i koma, og hvad værre er … Der

vokser slanger frem i hendes hovedbund!
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