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Skibskirkegården Michael Næsted Nielsen Hent PDF Jon var meget tæt på at bryde ud i total panik. Det her
var virkeligt.

Han stod med hovedet af et dødt, druknet menneske i hænderne!
Jon kunne mærke et skrig af rædsel, som trængte sig på, men det lykkedes ham at kvæle det, så han i stedet

bare gispede højt.
Han vidste, at hvis han havde skreget her i mørket, ville panikken automatisk komme og sende ham på vild

flugt væk fra skibet og skrammelpladsen.

Jon på 13 år går på opdagelse på en skrammelplads. Han vil gerne opleve noget spændende.

Det er om natten.

En nat, hvor de døde går igen.

Måske får han meget mere eventyr for pengene end han havde drømt om!
Måske er der et spøgelse på det gamle skibsvrag?

Måske levende døde?
Eller måske bare noget andet, som er vildt ulækkert?

Pressen skriver:
"Skibskirkegården er udmærket som letlæst uhygge til en mørk aften, og Christian Guldagers foruroligende

tegninger bidrager på fornem vis til den ubehagelige stemning."
Jakob Stegelmann, Troldspejlet.

"Det er en enkelt, letlæselig horrorhistorie med alle de rigtige elementer godt ledsaget af uhyggelige billeder
lavet af Christian Guldager."
Fritzeline, boggnasker.dk
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