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Frygt-filerne III Jonas Wilmann Hent PDF Forlaget skriver: En samler af sære ting køber en antik trædukke,
der efter sigende har inspireret til historien om Pinocchio - men der er ikke meget Disney over denne dukke,

som trækker et spor af uforklarlige og ekstremt blodige dødsfald efter sig.

En storbyfamilie tager på skovtur og skal overnatte i et shelter, men et uvejr spolerer fornøjelsen. Værre
bliver det, da der dukker en mystisk mand op, som hverken kan forklare hvad han laver der, eller hvor han

kommer fra. Men der er vel altid plads til en mere under shelterets tag?

En studentermedhjælper ved Retspatologisk Institut bliver ringet op midt om natten af den ældre
retsmediciner. Han trænger til omgående assistance ved en obduktion ... en noget usædvanlig en af slagsen.

Dette er tredje selvstændige bind i Jonas Wilmanns horrornovelle-serie "Frygt-filerne" - hvor første bind
vandt prisen for årets bedste horrorudgivelse og andet bind blev shortlistet til selvsamme pris.
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