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Aldrig stille ind i natten Thorsten Kranz Hent PDF Thomas Farrell er forsvundet. Ragnarok spreder sig. Vil
Europa gå op i flammer denne gang? Aldrig stille ind i natten starter lige der, hvor Intet uforsøgt stopper. De
få allierede, der kæmper mod den nazistiske organisation Sonder Einsatz Gruppe 3, forener sig i forsøget på at

standse Ragnarok og finde Thomas. Midt i dette inferno får de hjælp fra uventet kant. Fra en, som ingen
havde regnet med. Rikke Matilda Farrell rejser sig der, hvor hun faldt og snart vil nogen erkende, at de havde
forregnet sig. Uddrag fra bogen: Rikke Farrell sank ned i knæ og lænede sig op ad den fugtige mur. Lugten
fra de århundrede gamle groft tilhuggede sten var gennemtrængende. Med ét så hun deres silhuetter. De var
vel fire eller fem, der kom snigende ud af mørket med lyskeglerne dansede hen over kælderhvælvingen. De
bevægede sig hen imod samme dør, som den enlige vagt få minutter forinden var flygtet ud ad. De standsede
op, og hun hørte en utydelige hvisken, hvorefter de alle, som på én gang, sprang ind ad døren. Hvad skulle
hun gøre, når gruppen af vagter kom ud igen? De ville opdage hende med det samme. Hun var fanget. Om
forfatteren: Thorsten Kranz, født 1974, har en uddannelse i kommunikation og en fortid inden for politiet.

 

Thomas Farrell er forsvundet. Ragnarok spreder sig. Vil Europa gå
op i flammer denne gang? Aldrig stille ind i natten starter lige der,
hvor Intet uforsøgt stopper. De få allierede, der kæmper mod den
nazistiske organisation Sonder Einsatz Gruppe 3, forener sig i
forsøget på at standse Ragnarok og finde Thomas. Midt i dette

inferno får de hjælp fra uventet kant. Fra en, som ingen havde regnet
med. Rikke Matilda Farrell rejser sig der, hvor hun faldt og snart vil
nogen erkende, at de havde forregnet sig. Uddrag fra bogen: Rikke
Farrell sank ned i knæ og lænede sig op ad den fugtige mur. Lugten
fra de århundrede gamle groft tilhuggede sten var gennemtrængende.
Med ét så hun deres silhuetter. De var vel fire eller fem, der kom

snigende ud af mørket med lyskeglerne dansede hen over
kælderhvælvingen. De bevægede sig hen imod samme dør, som den



enlige vagt få minutter forinden var flygtet ud ad. De standsede op,
og hun hørte en utydelige hvisken, hvorefter de alle, som på én gang,
sprang ind ad døren. Hvad skulle hun gøre, når gruppen af vagter
kom ud igen? De ville opdage hende med det samme. Hun var
fanget. Om forfatteren: Thorsten Kranz, født 1974, har en
uddannelse i kommunikation og en fortid inden for politiet.
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