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Julie Moores onde arv Thomas Enger Hent PDF Hendes far forsvandt sporløs i skoven for mange år siden,
hendes mor er indlagt på den lukkede, og hendes bedste ven er en kat – så 16-årige Julie Moores liv ikke er
ligefrem normalt. En aften, da nordlyset viser sig på himlen, beslutter hun at gå i faderens fodspor. Her finder

hun en mystisk genstand, som giver hende mystiske kræfter, og lidt efter lidt åbnes der for en serie af
hemmeligheder fra hendes fortid. Julie havner i stor fare, da hun prøver at finde ud af, hvad der egentlig er
foregået i hendes familie. Samtidig begynder hendes kat at blive bange for hende. Og ude på taget har 13

ravne slået sig ned, og de følger Julies mindste bevægelse med iskolde øjne … JULIE MOORES ONDE ARV
er en hæsblæsende thriller fra en af Skandinaviens allerbedste krimiforfattere. Thomas Enger har skrevet

bestsellerne "Skindød" og "Fantomsmerte". Julie Moores onde arv er hans første bog for unge.
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