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Gengångaren Ulla Rasmussen Hent PDF Mikkel vill inte tro sina öron när han lyssnar till Henriks berättelse
... Henrik påstår sig ha sett gengångaren som spökar i den nedlagda fabriken. Fabriken var ett ställe för att
tillverka svampar av olika sorter, därför kallades den Svampen. För några år sedan hade en kille ramlat ner

från en ställning och dött inne i Svampen. Nu vill Henrik tvunget ta genvägen genom hålet i stängslet, och gå
in i den stora, mörka lokalen och titta ...

Ulla Rasmussen är en dansk författarinna född 1961. Som barn har hon beskrivit sig själv som pojk-flicka.
Hon umgicks bättre med pojkar då hon tyckte att flickor var tråkiga. Hon är utbildad pedagog och har arbetat
som bildlärare sedan 1988 och har alltid älskat att berätta historier. 2005 slutade hon med sitt arbete som

pedagog och tog en skrivarkurs där hon skrev sin första bok varulven, en rysare för barn. Hon berättar att hon
har lätt att skriva om det hemska därför att hon själv är så rädd av sig.
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