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Den blå vampyr Benny Aaholm Hent PDF Hele rejseselskabet kaldte Jonna Helms for "den blå vampyr" på

grund af hendes forkærlighed for blåt, hendes udfordrende væsen og utrolige pågåenhed… og den fornægtede
sig heller ikke denne morgen, da de samledes for at fortsætte turen til Holland. Ingen af dem vidste, at døden
var med som blind passager – og at de snart ville blive hvirvlet ind i et drama, der skulle udspilles i Haag – et
drama, som ville forvandle denne ferie til et mareridt, hvor skinsyge, død og menneskelig ondskab ville blive

det uhyggelige spils trumfer. Benny Aaholm (f. 1935) er en dansk forfatter, der står bag en lang række
populære romaner. Hans romaner er både udkommet som føljetoner til Søndags-BT og Ude og Hjemme og er
sidenhen blevet trykt som bøger. Mange af bøgerne er desuden udkommet i Norge og Sverige, hvor de også

har opnået stor succes.
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