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Satans tjener Michael N\u00e6sted Nielsen Hent PDF… Klaus stod måbede og holdt om sin sårede hånd.
Dukken løb af sted, men straks efter brød den pludselig i brand, så flammerne slikkede op mod nattehimlen.
Dukken udstødte et på samme tid rasende og ondskabsfuldt skrig, før den eksploderede i en regn af gule
gnister, og et hult brag rungede gennem den sovende by. Klaus stod stadig måbende og gloede. Hvem eller
hvad i alverden var det for nogle onde og sorte kræfter, der havde hjemsøgt dem? Klaus og Sandie, begge på
13 år, bor i en lille og fredelig by langt ude på landet. Men noget ondt skjuler sig i byen. Det onde vil gøre

alt, for at få ram på dem. I et sindssygt kapløb må de hele tiden være et skridt foran det onde. Kan de
undslippe, eller vil ondskaben få ram på dem?

 

… Klaus stod måbede og holdt om sin sårede hånd. Dukken løb af
sted, men straks efter brød den pludselig i brand, så flammerne
slikkede op mod nattehimlen. Dukken udstødte et på samme tid
rasende og ondskabsfuldt skrig, før den eksploderede i en regn af
gule gnister, og et hult brag rungede gennem den sovende by. Klaus
stod stadig måbende og gloede. Hvem eller hvad i alverden var det
for nogle onde og sorte kræfter, der havde hjemsøgt dem? Klaus og
Sandie, begge på 13 år, bor i en lille og fredelig by langt ude på

landet. Men noget ondt skjuler sig i byen. Det onde vil gøre alt, for
at få ram på dem. I et sindssygt kapløb må de hele tiden være et

skridt foran det onde. Kan de undslippe, eller vil ondskaben få ram
på dem?
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