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Medusa 4: Heltens valg Nicole Boyle Rødtnes Hent PDF "Højt oppe over lygtepælene svæver hun. Halvt
kvinde, halvt fugl. Hun er smuk og skræmmende på samme tid. Hun udstøder et højt skingert skrig, og jeg må
holde mig for ørerne. Så dykker hun og griber fat i en cykel. Hun løfter den med sine kløer og kaster den hen

ad gaden."

Da en fuglekvinde dukker op i byen, må Medusa på banen. Men hurtigt går det op for Siri, at fuglekvinden er
hendes mindste problem. Hun og Lia er i livsfare, men hvad gør hun, hvis hun ikke kan redde dem begge?

OM MEDUSA: 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!

 

"Højt oppe over lygtepælene svæver hun. Halvt kvinde, halvt fugl.
Hun er smuk og skræmmende på samme tid. Hun udstøder et højt
skingert skrig, og jeg må holde mig for ørerne. Så dykker hun og

griber fat i en cykel. Hun løfter den med sine kløer og kaster den hen
ad gaden."

Da en fuglekvinde dukker op i byen, må Medusa på banen. Men
hurtigt går det op for Siri, at fuglekvinden er hendes mindste

problem. Hun og Lia er i livsfare, men hvad gør hun, hvis hun ikke
kan redde dem begge?

OM MEDUSA: 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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