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Pigen i muren Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Mikkel er med sin far og mor på et stort slot. Det er
kæmpe stort med tårne og høje mure. Mikkel er spændt, for de skal sove på slottet om natten.

Først er de med på en rundvisning, hvor de ser en masse rum – rum med bøger og våben og så det lille rum
med hullet i muren. Her ligger et skelet af en lille pige, hun blev muret inde, mens hun var i live. Guiden
fortæller, at hendes ånd går rundt på slottet om natten. Hun er helt klædt i hvidt. Det gyser i Mikkel.

Om aftenen har han svært ved at falde i søvn. Han tænker på pigen i muren. Så skal han på wc. Der er mørkt,
men han kan ikke finde kontakten. Han åbner døren til gangen, så lyset derfra kan hjælpe ham. Gangen er

også mørk.

Mikkel ser en hvid skikkelse. Det er den døde pige. Hun går hen mod ham.

 

Forlaget skriver: Mikkel er med sin far og mor på et stort slot. Det er
kæmpe stort med tårne og høje mure. Mikkel er spændt, for de skal

sove på slottet om natten.

Først er de med på en rundvisning, hvor de ser en masse rum – rum
med bøger og våben og så det lille rum med hullet i muren. Her

ligger et skelet af en lille pige, hun blev muret inde, mens hun var i
live. Guiden fortæller, at hendes ånd går rundt på slottet om natten.

Hun er helt klædt i hvidt. Det gyser i Mikkel.

Om aftenen har han svært ved at falde i søvn. Han tænker på pigen i
muren. Så skal han på wc. Der er mørkt, men han kan ikke finde
kontakten. Han åbner døren til gangen, så lyset derfra kan hjælpe

ham. Gangen er også mørk.

Mikkel ser en hvid skikkelse. Det er den døde pige. Hun går hen
mod ham.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Pigen i muren&s=dkbooks

