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Grib natten Dean R. Koontz Hent PDF I Moonlight Bay forsvinder fire små børn på samme nat, men i stedet
for at indkalde FBI eller alarmere alle småbørnsforældre i området tager politiet det stille og roligt uden at

vise nogen særlig interesse for sagen. Christopher Snows sjældne sygdom betyder, at dagslys er livsfarligt for
ham, men til gengæld opdager han ting i løbet af natten, der går andres næse forbi. Fort Wyvern, hvor mindst

ét af de forsvundne børn er blevet bragt hen, gemmer på dunkle kældre, hvor der er blevet foretaget
hemmelige eksperimenter, som ligesom Christopher Snow ikke tåler dagens lys. På jagt efter de forsvundne
børn og sin egen elskede hund begiver han sig med nogle trofaste venner ned i fortets uhyggelige kældre …
"Grib natten" er anden bog i serien om Christopher Snow. Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f.
1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte strejfer andre genrer så som gyser, fantasy,

science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af romaner og noveller og har solgt over 450
millioner bøger verden over.
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