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Larverne – Pavens yndling Troels M. Palshof Hent PDF Linus og hans venner har set frem til en hyggelig
gaming-aften, men da deres spil pludselig bliver hacket af en mystisk person, som fortæller, at Linus’ fars liv
er i fare, ændres alt. For at redde farens liv skal vennerne løse et mysterium, hvilket kommer til at kræve alle
deres kræfter. Undervejs bliver de truet på livet, taget til fange og jagtet af amerikanske efterretningsagenter,
og opgaven bliver kun vanskeligere af, at hverken deres forældre eller politiet må få noget at vide. Vennerne
får uventet hjælp af medlemmer af en hemmelig klan og af en verdensberømt ekspert i sjældne sommerfugle,

og det leder dem frem til den største gave, man kan få – sandheden.

Larverne – Pavens Yndling er Troels M. Palshofs første bog til børn. Han debuterede i 2017 med
Sommerfugleklanen – Pavens Yndling, en spændingsbog for voksne, som er en del af handlingen i denne

bog.

Bogen er testlæst af 150 begejstrede børn.
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