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Damianos fangekældre Kai Meyer Hent PDF Kyra og hendes tre venner Lisa, Chris og Nils er taget med

Kyras far professor Rabenson på ferie i Toscana. Her er det meningen, at Kyras far skal undersøge en gammel
klosterruin, men undersøgelsen forvandler sig hurtigt til en redningsaktion, da Rabensons kollega, doktor

Richardson, forsvinder i forbindelse med udgravningen. Alle spor peger i retning af, at døren til
underverdenen er åben, og doktor Richardson befinder sig et sted på den anden side ... "Børnene så på

hinanden med angst i blikkene. Ingen sagde noget. Alle stirrede skiftevis på deres underarme, så på hinandens
rystede ansigter. Professor Rabenson havde allerede skyndt sig hen til trappen. Han havde ikke lagt mærke til

noget. Kyra tog en dyb indånding. "Hvad gør vi?" "Vi kan stikke af!" sagde Nils. "Hvad med doktor
Richardson?" spurgte Lisa... Beslutningen blev hurtig taget for dem, for i samme øjeblik råbte Rabenson:

"Hvor bliver I af?" hvorefter han løb ned ad trappen. "Pis," bandede Nils. "Kom nu," sukkede Kyra. "Nu har
vi ikke længere noget valg." "Ikke noget valg?!" gentog Nils. "Jeg kunne godt finde på federe alternativer!"
Kai Meyer (f. 1969) er på nuværende tidspunkt en af de mest succesfulde tyske forfattere. Meyer har solgt
millionvis af bøger, og mange af hans romaner er blevet oversat til 27 forskellige sprog; heriblandt engelsk,

japansk, russisk og kinesisk. Meyer fik udgivet sin første bog, da han var 24 år, og har på nuværende
tidspunkt udgivet omkring 50 bøger – for alle aldre.
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