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TANGOpati i virkeligheden Flemming Bruhn Hent PDF Bogen er en roman som handler om en sporty mand,
Chris Alman. Der skal ske noget nyt i hans liv og han kaster sig over at danse tango. Her møder han den

charmerende og lidt mystiske Abi som inddrager ham i en verden helt ukendt for ham. Hun viser ham at der
er mere ved dansen end man tror, hvis man er åben for det. De beslutter sig for sammen at undersøge om
tantra og tango som værktøjer kan bringe dem ind i en telepatisk tilstand. Ved siden af træner Abi en

chimpanse KK, for et firma som officielt træner brugshunde, men uofficielt forsker i telepati. Hun og KK
bliver kidnappet af en dyrevelfærds organisation som vil bruge dem i deres aktion, som imidlertid løber helt

af sporte. Og sammen, må Abi og Chris bruge alle deres evner på at stoppe dem.
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