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Dragon Thomas C. Krohn Hent PDF En aggressiv og dødelig virus rammer beboerne i en landsby i Den
Demokratiske Republik Congo. Forskerne leder efter en kur mod alverdens vira i biotekvirksomheden

VirusGene.

En ung forsker, Anders Berggreen, får job i VirusGene og arbejder på at få vaccinen til at virke. Men noget er
galt. Hvorfor er udviklingen af vaccinen stoppet flere gange og har skiftet retning?

Hvad har dødsfaldene i Congo med VirusGene at gøre? Hvorfor forsvinder forskningschefen pludselig?
Hvilke grufulde hemmeligheder gemmer sig i den nordsjællandske idyl?

Følg Anders i jagten på sandheden – og på den ultimative vaccine. Han må arbejde hurtigt, tænke
utraditionelt og bryde loven flere gange for at finde hoved og hale i, hvad der foregår.

”Dragon” er indlæst som Martin Johs. Møller lydbog af i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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