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Advokatens marionetdukke Pernille Kim Vørs Hent PDF Kan tiden hele alle sår, eller kan man lade vente for
længe på sig? Selvom Isidora har formået at fortsætte sit liv uden at se sig tilbage, drager Jannik hende med
lethed til sig ved deres første møde. Da endelig han er klar, trækker han i de rigtige tråde og får Isidora til at
stoppe op og mærke efter. Har hele hendes forestilling om at starte forfra været en illusion eller er hun blot en

eftergivende marionetdukke i Janniks varetægt?

I dette afsluttende bind om den benhårde advokat Jannik Rusetto følger vi historien til dørs med
grænseoverskridende, nytænkende og pirrende magtkampe og forførelse. Tillid, magt og løgne tvinger

læseren til at læse til den sidste side nonstop. Advokatens marionetdukke er andet og afsluttende bind i spin-
off bøgerne til Dominic-trilogien. Første bind Advokatens drømmefanger pilede direkte til tops på Mofibos
liste over mest læste e-bøger, og læserne har efterspurgt en fortsættelse i sådan en grad, at udgivelsen blev

fremskudt adskillige måneder. Faktum er, at Pernille Vørs’ bøger er et must-read.

Uddrag fra bogen:
”For satan,” udbryder Jannik, som er han i vildrede, mens han slipper hende. ”Hvad så med os?” Isidora ser
ned og ryster på hovedet over deres tragiske skæbne. ”Du sagde det selv dengang. Vi havde været alt for

meget igennem på så kort tid. Vi to, vi var …” ”Vi var gode sammen,” siger han med fuld overbevisning for
så at gribe fat i hendes hænder og se ned på dem. Med tommelfingrene stryger han hendes håndrygge.

Varmen fra hans hænder og elektriciteten fra hans kærtegn skyder gennem hende og giver hende åndenød.
Hun elsker ham stadig. Fanden tage hende! Hun elsker ham stadig af hele sit hjerte. ”Nej, nu er det altså
nok,” lyder det pludselig fra Henrik, som træder et lille skridt frem. Jannik vender sit dræbende blik mod
ham, og Isidora bliver anspændt. Denne situation kan kun blive værre. ”Jannik, du bliver nødt til at slippe

mig. Tænk på, hvordan det ser ud i hans øjne.” Janniks intense mismatch øjne finder hendes igen. ”Så må han
lukke øjnene, for det bliver bedre, når vi kysser.”

”Jeg skal giftes,” flyver det ud af munden på hende i håb om, at det vil bremse ham. Hun har ikke andet
våben end det.
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følger vi historien til dørs med grænseoverskridende, nytænkende og
pirrende magtkampe og forførelse. Tillid, magt og løgne tvinger

læseren til at læse til den sidste side nonstop. Advokatens
marionetdukke er andet og afsluttende bind i spin-off bøgerne til
Dominic-trilogien. Første bind Advokatens drømmefanger pilede
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Uddrag fra bogen:
”For satan,” udbryder Jannik, som er han i vildrede, mens han slipper
hende. ”Hvad så med os?” Isidora ser ned og ryster på hovedet over
deres tragiske skæbne. ”Du sagde det selv dengang. Vi havde været
alt for meget igennem på så kort tid. Vi to, vi var …” ”Vi var gode
sammen,” siger han med fuld overbevisning for så at gribe fat i

hendes hænder og se ned på dem. Med tommelfingrene stryger han
hendes håndrygge. Varmen fra hans hænder og elektriciteten fra hans
kærtegn skyder gennem hende og giver hende åndenød. Hun elsker
ham stadig. Fanden tage hende! Hun elsker ham stadig af hele sit

hjerte. ”Nej, nu er det altså nok,” lyder det pludselig fra Henrik, som
træder et lille skridt frem. Jannik vender sit dræbende blik mod ham,
og Isidora bliver anspændt. Denne situation kan kun blive værre.

”Jannik, du bliver nødt til at slippe mig. Tænk på, hvordan det ser ud
i hans øjne.” Janniks intense mismatch øjne finder hendes igen. ”Så

må han lukke øjnene, for det bliver bedre, når vi kysser.”

”Jeg skal giftes,” flyver det ud af munden på hende i håb om, at det
vil bremse ham. Hun har ikke andet våben end det.
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