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Genfærdets hævn Karen Riskjær Boysen Hent PDF Spøgelserne hærger og slår ihjel. Verdenen står på randen
af kaos, og ingen ved, hvad de skal gøre. Indtil Jade træder frem med løsningen. Svaret på alle deres

problemer og kvaler. Hun kan hjælpe, men noget virker forkert. Noget er ikke
rigtigt.

Journalisten Mara vil finde ud af det. Men samtidig kæmper hun med sine egne dæmoner og må snart igen se
sin fortid i øjnene, hvis hun vil kende sandheden om Jade. For hun må og skal finde ud af, hvad Jade er. Om

hun så skal stå ansigt til ansigt med sine fortrængte minder.

Mens trådene flettes sammen, bryder kaosset ud, og Mara må erkende, at tiden er knap. Først nu begynder
hun at forstå. Kunne hun have standset dette dengang for så mange år tilbage. Er det for sent?

Uddrag af bogen

Jade rejste sig, og benene rystede. Hun tog en dyb indånding og lagde hånden på kirkens dør. Der skete intet.
Så lagde hun den anden der og trådte et skridt nærmere. Da så hun røgen fra sine hænder. Hun skreg, da

smerten borede sig gennem hendes krop, og hun trak sig væk. Hun faldt på sine knæ og hylede af smerte, da
regnen hamrede mod hendes hænder. Hun så på dem og skreg igen. Hendes hænder var forbrændte.

Hun så mod himlen, og selv om vandet føltes som piskeslag mod hendes ansigt, så hun ikke væk. Hun skreg
mod himlen. ”Hvorfor? Jeg har gjort alt for dig! Jeg støttede dig og har altid troet på dig. Hvorfor?”

Om forfatteren:

Karen Riskjær Boysen blev født i 1994.
Hun har digtet historier hele sit liv og begyndte at skrive små noveller, så snart hun kunne stave. Hendes

første roman skrev hun, da hun var elleve år, og siden da har hun skrevet mange flere.

Ud over at skrive spiller hun klaver, har to ponyer gående derhjemme og læser en hel del.
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Svaret på alle deres problemer og kvaler. Hun kan hjælpe, men noget

virker forkert. Noget er ikke
rigtigt.

Journalisten Mara vil finde ud af det. Men samtidig kæmper hun med
sine egne dæmoner og må snart igen se sin fortid i øjnene, hvis hun
vil kende sandheden om Jade. For hun må og skal finde ud af, hvad
Jade er. Om hun så skal stå ansigt til ansigt med sine fortrængte

minder.

Mens trådene flettes sammen, bryder kaosset ud, og Mara må
erkende, at tiden er knap. Først nu begynder hun at forstå. Kunne
hun have standset dette dengang for så mange år tilbage. Er det for

sent?



Uddrag af bogen

Jade rejste sig, og benene rystede. Hun tog en dyb indånding og
lagde hånden på kirkens dør. Der skete intet. Så lagde hun den anden
der og trådte et skridt nærmere. Da så hun røgen fra sine hænder.
Hun skreg, da smerten borede sig gennem hendes krop, og hun trak
sig væk. Hun faldt på sine knæ og hylede af smerte, da regnen

hamrede mod hendes hænder. Hun så på dem og skreg igen. Hendes
hænder var forbrændte.

Hun så mod himlen, og selv om vandet føltes som piskeslag mod
hendes ansigt, så hun ikke væk. Hun skreg mod himlen. ”Hvorfor?
Jeg har gjort alt for dig! Jeg støttede dig og har altid troet på dig.

Hvorfor?”

Om forfatteren:

Karen Riskjær Boysen blev født i 1994.
Hun har digtet historier hele sit liv og begyndte at skrive små

noveller, så snart hun kunne stave. Hendes første roman skrev hun,
da hun var elleve år, og siden da har hun skrevet mange flere.

Ud over at skrive spiller hun klaver, har to ponyer gående
derhjemme og læser en hel del.
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