
Den sommer Linda forsvandt
Hent bøger PDF

Moa Eriksson Sandberg
Den sommer Linda forsvandt Moa Eriksson Sandberg Hent PDF Da Hanna fylder 12 år, forsvinder Linda
Palm. Hannas verden er pludselig ikke længere så tryg, som den var før. Og der sker flere ting den sommer.
En ny dreng flytter til byen, og Hanna får det så underligt, når han kigger på hende. Hannas mor er sur og
irriterende, og en dag kommer hendes far ikke hjem fra arbejde. Det er heller ikke længere så nemt med

bedsteveninderne, Jonna og Sabina. For Hanna bliver det en sommer fuld af forandringer. En sommer, hun
aldrig glemmer. „Af og til drømmer jeg om det. Skoven er uhyggelig stille, og jeg løber, så hurtigt jeg kan.

Jeg kan høre de tunge åndedrag bag mig. Jeg bliver ved med at løbe, men mine ben føles som gelé. Nu er han
tæt på, og jeg kan mærke hans varme ånde i nakken. Knæene giver efter under mig. Da hænderne lægger sig

om min hals, skriger jeg højt. Så vågner jeg med tårerne løbende ned ad kinderne."

 

Da Hanna fylder 12 år, forsvinder Linda Palm. Hannas verden er
pludselig ikke længere så tryg, som den var før. Og der sker flere
ting den sommer. En ny dreng flytter til byen, og Hanna får det så

underligt, når han kigger på hende. Hannas mor er sur og irriterende,
og en dag kommer hendes far ikke hjem fra arbejde. Det er heller
ikke længere så nemt med bedsteveninderne, Jonna og Sabina. For
Hanna bliver det en sommer fuld af forandringer. En sommer, hun

aldrig glemmer. „Af og til drømmer jeg om det. Skoven er uhyggelig
stille, og jeg løber, så hurtigt jeg kan. Jeg kan høre de tunge åndedrag
bag mig. Jeg bliver ved med at løbe, men mine ben føles som gelé.
Nu er han tæt på, og jeg kan mærke hans varme ånde i nakken.

Knæene giver efter under mig. Da hænderne lægger sig om min hals,
skriger jeg højt. Så vågner jeg med tårerne løbende ned ad kinderne."
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