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Skorpionen. Mørkets stemme Jacob Weinreich Hent PDF Da Idas kollega Nadia bliver bortført af ukrainske
menneskesmuglere, involveres hun endnu engang i en kompliceret og farlig sag. I et kapløb mod tiden må Ida
sørge for, at menneskesmuglerne ikke slår Nadia ihjel. De forsøger nemlig at presse Sasha, Nadias søster, der

truer med at vidne mod de kriminelles chef i retten. Hvad Ida ikke regner med er, at sagen vil afsløre
oplysninger om hendes egen fars mystiske død. Jacob Weinreichs ungdomskriminalserie følger Ida, en helt
normal gymnasieelev, der arbejder på et hotel i sin fritid. Ida bliver på kompliceret vis involveret i nogle

farlige kriminalsager, der forandrer hele hendes liv. Mysterier og hæsblæsende spænding for teenagere. Jacob
Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og manuskriptforfatter. Efter et ophold på Den Europæiske

Filmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole og skrev samtidig romaner. Han har især
gjort sig bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet filmatiseret. Han har været

nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde som forfatter.

 

Da Idas kollega Nadia bliver bortført af ukrainske
menneskesmuglere, involveres hun endnu engang i en kompliceret

og farlig sag. I et kapløb mod tiden må Ida sørge for, at
menneskesmuglerne ikke slår Nadia ihjel. De forsøger nemlig at

presse Sasha, Nadias søster, der truer med at vidne mod de
kriminelles chef i retten. Hvad Ida ikke regner med er, at sagen vil
afsløre oplysninger om hendes egen fars mystiske død. Jacob
Weinreichs ungdomskriminalserie følger Ida, en helt normal
gymnasieelev, der arbejder på et hotel i sin fritid. Ida bliver på
kompliceret vis involveret i nogle farlige kriminalsager, der

forandrer hele hendes liv. Mysterier og hæsblæsende spænding for
teenagere. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og
manuskriptforfatter. Efter et ophold på Den Europæiske

Filmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole
og skrev samtidig romaner. Han har især gjort sig bemærket med



ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet filmatiseret.
Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde

som forfatter.
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