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Deep zleep Mille Brink Hent PDF Forlaget skriver: Sean Dewoods mor var væk, før hun overhovedet havde
været til stede. Nu, da hans far langt om længe smed bomben, blev alt revet fra hinanden, og Sean ville gøre
alt for at hævne sin fars mange løgne. Da Sean efter en ulykke vågner op på et tomt hospital, vil forvirringen
ikke høre op. Luften føles mærkelig, og stilheden er ekstrem. Det skal vise sig, at han må kæmpe for livet -

det er alt eller intet.           

Uddrag af bogen  
Før han væltede rundt i bilen, havde Mason sagt, at det hele nok skulle gå, eftersom Sean formentlig havde
set sløj og opgivende ud. Forruden blev smadret, og forlygterne sprang. Hans krop tumlede rundt, og Mason
slog hovedet ned i rattet og så i vinduet. Selv var han nær fløjet ud gennem forruden, der blev splittet op af
revnerne, som lignede et spindelvæv. Da de landede i grøften, lå hans bedste ven musestille op ad ham. Alt
var stille, og han kunne mærke blodet løbe ned over panden. Han kunne smage det i munden.                 

Om forfatteren  
Mille Brink (f. 2001) er vokset op i Skive. Hun er i gang med sit sidste år i folkeskolen. Deep zleep er hendes

debut.

 

Forlaget skriver: Sean Dewoods mor var væk, før hun overhovedet
havde været til stede. Nu, da hans far langt om længe smed bomben,
blev alt revet fra hinanden, og Sean ville gøre alt for at hævne sin
fars mange løgne. Da Sean efter en ulykke vågner op på et tomt
hospital, vil forvirringen ikke høre op. Luften føles mærkelig, og
stilheden er ekstrem. Det skal vise sig, at han må kæmpe for livet -

det er alt eller intet.           

Uddrag af bogen  
Før han væltede rundt i bilen, havde Mason sagt, at det hele nok

skulle gå, eftersom Sean formentlig havde set sløj og opgivende ud.
Forruden blev smadret, og forlygterne sprang. Hans krop tumlede
rundt, og Mason slog hovedet ned i rattet og så i vinduet. Selv var
han nær fløjet ud gennem forruden, der blev splittet op af revnerne,
som lignede et spindelvæv. Da de landede i grøften, lå hans bedste
ven musestille op ad ham. Alt var stille, og han kunne mærke blodet
løbe ned over panden. Han kunne smage det i munden.                 

Om forfatteren  
Mille Brink (f. 2001) er vokset op i Skive. Hun er i gang med sit

sidste år i folkeskolen. Deep zleep er hendes debut.
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