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I djævlens vold Tina Lindegaard Hent PDF En spændingsroman med et psykologisk twist og en sjælden

adgang til den menneskelig natur. De to piger brugte næsten alt deres tid i den store gynge - altid vendt mod
hinanden. Dér foran det gule hus med de hvide vinduer var de trygge - omgivet af mennesker, der holdt af

dem. Men på legepladsen, i skyggen af de store træer, er der en anden, der har et øje på dem. To uadskillelige
søstre. Tvunget fra hinanden af onde kræfter. Deres uskyld smadret. Hvad der skulle have været et liv i

luksus, blev et liv i frygt. Kan de overvinde de kræfter, der vil ødelægge dem? Og hvem vil hjælpe dem? "Det
er ikke et spørgsmål om at overleve, kære Evy. Det er et spørgsmål om at dø langsomt nok til, at tingene kan

nå at ændre sig."

 

En spændingsroman med et psykologisk twist og en sjælden adgang
til den menneskelig natur. De to piger brugte næsten alt deres tid i
den store gynge - altid vendt mod hinanden. Dér foran det gule hus
med de hvide vinduer var de trygge - omgivet af mennesker, der

holdt af dem. Men på legepladsen, i skyggen af de store træer, er der
en anden, der har et øje på dem. To uadskillelige søstre. Tvunget fra
hinanden af onde kræfter. Deres uskyld smadret. Hvad der skulle
have været et liv i luksus, blev et liv i frygt. Kan de overvinde de
kræfter, der vil ødelægge dem? Og hvem vil hjælpe dem? "Det er

ikke et spørgsmål om at overleve, kære Evy. Det er et spørgsmål om
at dø langsomt nok til, at tingene kan nå at ændre sig."
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