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Sandemoserien 08 - Farlig flugt / Draugens hånd Margit Sandemo Hent PDF Farlig flugt: Den lidt naive
Johanne blev ofte udnyttet og plaget. Men hun tog sig ikke særligt af det, før hendes bedste veninde tog
Willy fra hende. Så flygtede hun fra byen - kun for at opdage, at nogen var ude efter hende. I vildmarken

skulle hun møde manden i sit liv. Men hun vidste ikke, hvem der var ven eller fjende - ikke før den
dramatiske sommernat i hulen.

Draugens hånd: Jenny tager til det afsides liggende fiskeleje Vestvær, hvor hendes bror har lidt en alt for
tidlig død. I det skjulte agter hun at undersøge de nærmere omstændigheder, da hun er overbevist om, at han
ikke er død af naturlige årsager. Men da hun nærmer sig sandheden, kommer hun på dramatisk vis selv i

livsfare midt i tidevandets mørke bølger

 

Farlig flugt: Den lidt naive Johanne blev ofte udnyttet og plaget.
Men hun tog sig ikke særligt af det, før hendes bedste veninde tog
Willy fra hende. Så flygtede hun fra byen - kun for at opdage, at

nogen var ude efter hende. I vildmarken skulle hun møde manden i
sit liv. Men hun vidste ikke, hvem der var ven eller fjende - ikke før

den dramatiske sommernat i hulen.
Draugens hånd: Jenny tager til det afsides liggende fiskeleje Vestvær,
hvor hendes bror har lidt en alt for tidlig død. I det skjulte agter hun
at undersøge de nærmere omstændigheder, da hun er overbevist om,
at han ikke er død af naturlige årsager. Men da hun nærmer sig
sandheden, kommer hun på dramatisk vis selv i livsfare midt i

tidevandets mørke bølger
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