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Med døden til følge James C. Dekker Hent PDF "Mark var min førstefødte søn," siger min far og læser op af
de ord, han har skrevet. "Han var en god dreng, og han passede sit arbejde. Hans mor og jeg var så stolte af
ham." Men det forhindrede ikke nogen i at slå ham ihjel. Jordans bror Mark er død. Slået og sparket ihjel af
nogle unge fyre. Det viser sig, at grunden er jalousi. Mark var nemlig den type, der havde det hele. Han var
cool, dygtig, så godt ud, og så faldt pigerne for ham på stribe. Også hende, Jordan er vild med. Nu skal Marks
mordere i retten, og Jordan overværer retsagen. Men måske ved Jordan mere, end han siger, om Marks død ...

"Med døden til følge" er en del af Carlsens EKKO-serie af korte, lettilgængelige ungdomsromaner.

 

"Mark var min førstefødte søn," siger min far og læser op af de ord,
han har skrevet. "Han var en god dreng, og han passede sit arbejde.
Hans mor og jeg var så stolte af ham." Men det forhindrede ikke
nogen i at slå ham ihjel. Jordans bror Mark er død. Slået og sparket
ihjel af nogle unge fyre. Det viser sig, at grunden er jalousi. Mark
var nemlig den type, der havde det hele. Han var cool, dygtig, så

godt ud, og så faldt pigerne for ham på stribe. Også hende, Jordan er
vild med. Nu skal Marks mordere i retten, og Jordan overværer

retsagen. Men måske ved Jordan mere, end han siger, om Marks død
... "Med døden til følge" er en del af Carlsens EKKO-serie af korte,

lettilgængelige ungdomsromaner.
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