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Slagtehuset Michael N\u00e6sted Nielsen Hent PDF Noah på 14 år oplever sit livs mareridt, da han opdager
et mord, der er begået i en øde fabrik. Han flygter gennem byen med to mordere i hælene. Den eneste, han
kan søge hjælp hos, er Anne på 13, som han vistnok er kæreste med . lidt, i hvert fald. Men kan Anne gøre

noget, eller bliver det hele bare meget værre og farligere af det? Uddrag af bogen: Noah bøjede sig og så efter.
Lyset fra mobilen var meget dårligt. Han følte efter med en finger og rettede sig op igen, så han bedre kunne
lyse. Noah fik kvalme. Det lyste rødt. Det var blod. Han tørrede fingeren af i sine shorts og gik angst et par
skridt baglæns. Men så stødte han ind i noget. Noget, som sagte svajede frem og tilbage. Han fór rundt og
lyste. Et kort sekund forstod han ikke, hvad det var, han så. Det var alt for ækelt til, at han kunne fatte det

syn, som mødte ham. Om forfatteren: Michael Næsted Nielsen, født 1961, er uddannet cand.scient. i biologi,
men har siden 1995 været forfatter på fuld tid. Han skriver især for børn og unge og lægger i sine fortællinger
vægt på det dramatiske, spændende og nogle gange uhyggelige element. Siden debuten i 1990 er det blevet
til mere end 60 udgivelser inden for genrene roman, novelle og digt foruden et antal artikler og indlæg i

forskellige fagblade, aviser og tidsskrifter.

 

Noah på 14 år oplever sit livs mareridt, da han opdager et mord, der
er begået i en øde fabrik. Han flygter gennem byen med to mordere i
hælene. Den eneste, han kan søge hjælp hos, er Anne på 13, som han
vistnok er kæreste med . lidt, i hvert fald. Men kan Anne gøre noget,
eller bliver det hele bare meget værre og farligere af det? Uddrag af
bogen: Noah bøjede sig og så efter. Lyset fra mobilen var meget
dårligt. Han følte efter med en finger og rettede sig op igen, så han
bedre kunne lyse. Noah fik kvalme. Det lyste rødt. Det var blod. Han
tørrede fingeren af i sine shorts og gik angst et par skridt baglæns.
Men så stødte han ind i noget. Noget, som sagte svajede frem og

tilbage. Han fór rundt og lyste. Et kort sekund forstod han ikke, hvad
det var, han så. Det var alt for ækelt til, at han kunne fatte det syn,
som mødte ham. Om forfatteren: Michael Næsted Nielsen, født

1961, er uddannet cand.scient. i biologi, men har siden 1995 været
forfatter på fuld tid. Han skriver især for børn og unge og lægger i
sine fortællinger vægt på det dramatiske, spændende og nogle gange



uhyggelige element. Siden debuten i 1990 er det blevet til mere end
60 udgivelser inden for genrene roman, novelle og digt foruden et
antal artikler og indlæg i forskellige fagblade, aviser og tidsskrifter.
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