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Jamie K Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Hej Nanna. Jeg er på Café Toppen om ti minutter. Ses vi?
Jamie K.”

Det må være en fejl. Nanna kender kun én med det navn, og han er forsanger i et berømt band. Hun svarer
ham, og selvfølgelig er beskeden ikke til hende. Alligevel får hun lavet en aftale om et møde næste dag.

Mark er mistænksom og lægger en fælde. Han sender en falsk mail til Jamie K. Svaret er afslørende. Det er
ikke den rigtige Jamie. Han må standse Nanna, men hun er taget af sted og tager ikke telefonen.

Det er da heller ikke Jamie, der dukker op ved parken. Han er forsinket, så hans producer henter hende. Hun
kører med ham, men er utryg. Da han sænker farten, åbner hun døren og springer ud. Hun hører, bilen gasser

op, og ser den komme med fuld fart mod sig. Bilen rammer hende, og alt bliver sort.
Bøgerne i denne serie skal nok få pulsen i vejret hos de unge læsere. Hovedpersonerne, Nanna og Mark, er

søskende. De har en sund nysgerrighed – eller helt sund er den nu heller ikke, for den fører dem ud i
situationer, der ikke er helt ufarlige.
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