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Rakelsminde David Garmark Hent PDF Selve lyden var metallisk, men også organisk. Den var inden i ham,
som et dybt og truende skrig. En trykbølge ramte ham derefter. Et eller andet detonerede. Han vaklede tilbage
med blod fossende ud af næsen. Han krængede forover og kunne ikke trække vejret. Tarmene vred sig. Lyden

forlod rummet, eller hjernen, så hurtigt, som den var opstået, og han så kun efterdønningerne, som et
efterskælv med en hyletone, der også døde ud. Der var stille et øjeblik. Sayid tørrede blod væk fra næsen. “Vi

vil gerne hjem nu, far.”

En grusom lydbølge brager gennem gaderne i landsbyen Rakelsminde og driver borgerne til vanvid.
Journalisten Tea Ehlers skaldække historien og bliver sat på sit livs prøve, da et hus forsvinder, borgerne
bliver voldelige, og en fanatisk sekt messer omdommedag. De bizarre hændelser sker ofte i nærheden af
Sayid, som netop er flyttet til byen. Sayid, der er syrisk flygtning, har en mørk fortid og besidder en helt

særlig evne. Snart er Tea og Sayid hvirvlet ind i en kamp på liv og død. Kan de finde årsagen til kaosset og
redde borgerne i Rakelsminde, før det er for sent?

 

Selve lyden var metallisk, men også organisk. Den var inden i ham,
som et dybt og truende skrig. En trykbølge ramte ham derefter. Et
eller andet detonerede. Han vaklede tilbage med blod fossende ud af
næsen. Han krængede forover og kunne ikke trække vejret. Tarmene
vred sig. Lyden forlod rummet, eller hjernen, så hurtigt, som den var
opstået, og han så kun efterdønningerne, som et efterskælv med en
hyletone, der også døde ud. Der var stille et øjeblik. Sayid tørrede

blod væk fra næsen. “Vi vil gerne hjem nu, far.”

En grusom lydbølge brager gennem gaderne i landsbyen
Rakelsminde og driver borgerne til vanvid. Journalisten Tea Ehlers

skaldække historien og bliver sat på sit livs prøve, da et hus
forsvinder, borgerne bliver voldelige, og en fanatisk sekt messer

omdommedag. De bizarre hændelser sker ofte i nærheden af Sayid,
som netop er flyttet til byen. Sayid, der er syrisk flygtning, har en
mørk fortid og besidder en helt særlig evne. Snart er Tea og Sayid

hvirvlet ind i en kamp på liv og død. Kan de finde årsagen til kaosset
og redde borgerne i Rakelsminde, før det er for sent?

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Rakelsminde&s=dkbooks

