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The Real Houdinis Manfred Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Jens Holt, lever et nogenlunde
almindeligt liv, indtil han ved et tilfælde kommer i kontakt med det hemmelige selskab ´The Real Houdinis´.

Dets formål er, at bringe medlemmerne i livstruende situationer, inspireret af udbryderkongen Houdinis
forskellige stunts.

Carsten Berg arbejder for PET og har i årevis forgæves forsøgt at afdække gruppens hemmelige aktiviteter,
lige siden dødsfaldet af én af gruppen medlemmer for år tilbage. Houdinis forsvundne dagbog dukker op på

eBay, som både ´The Real Houdinis´, PET, en clairvoyant og en anonym bagmand interesserer sig for.

Gruppen vil forhindre at bogen kommer i PETs hænder af frygt for at blive afsløret, og clairvoyant´en vil
forhindre at bagmanden får fat i dagbogen, som ifølge en legende gemmer på en fanget urkraft.

Men den hemmelige bagmand er skrupelløs og har mere magt og indflydelse end forventet.
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