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Kristines hjerte Pernille Eybye Hent PDF Jeg fik et voldsomt puf i ryggen, så jeg var lige ved at snuble.
„Hold op!“ gispede jeg og vendte mig om, men jeg kunne ikke se nogen. „Hold nu op!“ Jeg begyndte at

græde. Jeg blev skubbet igen. „Hold op!“ Med tårer i øjnene slog jeg ud efter min usynlige modstander. Hun
skubbede og puffede til mig, mens jeg snublende forsøgte at komme væk. Pludselig holdt hun op, og jeg stod
stille. Hele min krop dirrede, og jeg frøs. Så kunne jeg pludselig mærke små, kolde vindpust i ansigtet. De
kom rytmisk ligesom et åndedrag ... som om hun stod foran mig og gispede efter vejret ... Da Diana efter en
ulykke kommer på ferie hos sin storesøster, opdager hun hurtigt, at noget ikke er som det skal være. Gården
er hjemsøgt af den unge pige Kristine. En gammel dagbog og en medaljon er ledetråde, da Diana forsøger at
finde ud af hvordan Kristine døde, og hvorfor hun stadig er på gården. Men Kristine er ikke den eneste. Noget

andet og farligere er også blevet tilbage ...
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op!“ Med tårer i øjnene slog jeg ud efter min usynlige modstander.
Hun skubbede og puffede til mig, mens jeg snublende forsøgte at
komme væk. Pludselig holdt hun op, og jeg stod stille. Hele min
krop dirrede, og jeg frøs. Så kunne jeg pludselig mærke små, kolde
vindpust i ansigtet. De kom rytmisk ligesom et åndedrag ... som om
hun stod foran mig og gispede efter vejret ... Da Diana efter en

ulykke kommer på ferie hos sin storesøster, opdager hun hurtigt, at
noget ikke er som det skal være. Gården er hjemsøgt af den unge
pige Kristine. En gammel dagbog og en medaljon er ledetråde, da
Diana forsøger at finde ud af hvordan Kristine døde, og hvorfor hun



stadig er på gården. Men Kristine er ikke den eneste. Noget andet og
farligere er også blevet tilbage ...
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