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Kobranetværket, Det endelige opgør Jacob Oliver Krarup Hent PDF ”Duk dig,” udbryder jeg over mod Laura,
mens jeg lægger min hånd på hendes skulder og presser hende mod jorden. ”Jeg tror ikke, de har opdaget os.”
Vi sniger os væk fra tunnelen, mens jeg holder øje med varevognen. Endnu intet tegn på, at de har set os. Og
så alligevel. Døren på varevognen åbner. En af de sortklædte mænd træder ud. Han går hurtigt tilbage langs
vejen. Målrettet. Ser kun i en retning. Efter Casper er flygtet fra minen og nået til byen, Elysium, har han
endelig fået kontakt til oprørsgruppen. De kan hjælpe ham med at finde ud af, hvem han er, og hvor han

stammer fra. Men Casper bliver jaget som aldrig før, da han er kommet i besiddelse af viden, som kan være
skæbnesvangert for Kobranetværket. Hvis du opdagede, at nogen skjuler, hvem du i virkeligheden er, ville du

så have modet til at gøre oprør? Lektørens skriver bl.a.: "Fantastisk afslutning på serien om Casper og
Kobranetværket. Historien er nervepirrende, spændende og fantastisk godt fortalt..."
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