
Ravnen i Skiplille
Hent bøger PDF

Mich Vraa
Ravnen i Skiplille Mich Vraa Hent PDF Skiplille er hjemsøgt af et spøgelse. I nattens dybeste mørke, når
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en tidlig forårsmorgen. Hans omrids er utydeligt, og dog gløder han som fin sne i måneskin. Ingen tør gå ud
efter midnatstid, især ikke efter, at den gamle præst bliver fundet død og stivfrossen på kirkegårde med
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Helvede, men havde tabt kampen mod de onde kræfter. Skiplille er lammet af sorg og rædsel. Men så kommer
der en ny præst til byen. Med sit flagrende og sorte tøj, og sit blege ansigt med de sorte øjenbryn, ligner han

den ravn, han er opkaldt efter. Og han har mere end et kors i tasken …
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