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Djævleøens hemmelighed Christina Nordstrøm Hent PDF Da Liam vågner, er han alene. Mark er forsvundet i
den sorte, tropiske nat. Sveden springer frem, da Liam rejser sig. Natten er fyldt med lyde, det kribler og
pusler overalt. Han husker den kæmpestore edderkop, der samme dag kravle over hans ryg, da Mark var

faldet i den gamle brønd. Han husker lyden af slæbende skridt og raslende lænker fra de fanger, der engang
var på Djævleøen. Han tænker på Menneskeæderen, det uhyggelige fængsel, han og Mark besøgte. Er Mark
igen i det fængsel? Hvem var det, der lo så uhyggeligt. Hvem stjal deres båd, så de blev fanget på øen? Liam
stirrer ud i mørket. Han må finde Mark, før det er for sent. Han begynder at gå. Langsomt og med tilbageholdt
åndedrag. Da Liam rejste fra Danmark for at besøge sin far i Fransk Guyana, havde han ikke regnet med, at et

forbudt besøg på Djævleøen skulle ende på denne måde.
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