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Pigen i mørket Irma Lauridsen Hent PDF Femtenårige Selma bliver Facebook-ven med den flotte Adam, der
siger, han er atten år og model. Han vil hjælpe Selma til at få taget nogle spændende fotos, så hun også kan
blive model. Noget, der er Selmas store drøm. Adam kræver, at ingen kender til deres aftale om at mødes.
Derfor lyver Selma og fortæller sin far, at hun skal på ferie med veninderne i et sommerhus. På aftalt sted

holder en bil og venter, men fyren i bilen er ikke Adam. Han forklarer dog, at han bare er chauffør. Om lidt er
de hos Adam og fotografen. Selma bliver lidt urolig, men kører af sted med manden. Herfra er der nemlig

ingen vej tilbage … Og alt, hvad Selma kun har hørt om piger, der bliver kidnappet, bliver pludselig frygtelig
virkelighed for hende. ”Bortført” er 1. bog om Selma. ”Flugt” er 2. bog om Selma. Begge bøger kan læses

som selvstændig bog.

 

Femtenårige Selma bliver Facebook-ven med den flotte Adam, der
siger, han er atten år og model. Han vil hjælpe Selma til at få taget
nogle spændende fotos, så hun også kan blive model. Noget, der er
Selmas store drøm. Adam kræver, at ingen kender til deres aftale om
at mødes. Derfor lyver Selma og fortæller sin far, at hun skal på ferie

med veninderne i et sommerhus. På aftalt sted holder en bil og
venter, men fyren i bilen er ikke Adam. Han forklarer dog, at han

bare er chauffør. Om lidt er de hos Adam og fotografen. Selma bliver
lidt urolig, men kører af sted med manden. Herfra er der nemlig
ingen vej tilbage … Og alt, hvad Selma kun har hørt om piger, der
bliver kidnappet, bliver pludselig frygtelig virkelighed for hende.
”Bortført” er 1. bog om Selma. ”Flugt” er 2. bog om Selma. Begge

bøger kan læses som selvstændig bog.
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