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Dallas København Peter Molde-Amelung Hent PDF Dallas København bor i en kæmpestor faldefærdig villa
midt i Frederiksberg Have sammen med sin oldefar Monty. Hendes mor rejser fra land til land for at redde

truede dyr. Hvem der er hendes far, aner hun ikke.

Den søndag Dallas fylder 12 år, er hun helt alene hjemme, uden for øsregner det, og hendes eneste ønske er,
at dagen snart er overstået – hvilket kan skyldes, at hun endnu ikke ved, at hun i løbet af den kommende uge

vil:

1. stå bag et lille bitte mord på et menneske
2. flygte fra politiet
3. blive skudt på

4. slås med et rovdyr
5. lære alt for meget om kærlighed

Det hele begynder, da Dallas’ oldefar næste dag får et opkald fra fortiden, som sender ham ud på en vanvittig
færd. Da det går op for Dallas, at der er noget helt galt, indleder hun sammen med 13-årige Jack en farefuld
eftersøgning på den gamle mand. Og mens de to store børn nærmer sig sandheden om, hvad der har drevet
Monty af sted, bliver de gladere og gladere for hinanden. De ender langt ude i vildmarken, hvor et rasende

rovdyr gør alt for at sætte en stopper for deres rejse …
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