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Korsets hemmelighed Pia Reesen Brønnum Hent PDF Hovedpersonen Lisa har mistet sin mor i en meget
tidlig alder, og kan ikke komme over denne sorg. En sommer er hun og hendes bror Alex og hendes stedsøster
Mona meget sammen, og ved et tilfælde finder Lisa et kors i en sø. Hvorfor ligger det der? Og hvorfor går der
en udenlandsk mand rundt med et gevær ved den gamle lade tæt ved den lokale flyveplads, som ejes af deres

onkel?
Lisa beslutter sig for at opklare gåden, men samtidig er hun meget ensom, og mobbes forfærdeligt af nogle
piger fra skolen. Mødet med både en engel og en afskyelig dæmon, driver hende videre i sin hævn. Men

konsekvensen bliver næsten uoverskuelig og fatal, midt i sorgen og angsten over sin afdøde mor...

Uddrag af bogen
Manden, der havde sort hår og mørk hud, talte perfekt dansk. Han var rimelig slank og virkede fuldstændig
rolig og afslappet. Men hans blik brændte sig ind i hendes og fik hende til at stivne i hele kroppen. Det var

som om, han sugede alt hendes energi ud af hende og kunne læse alle hendes tanker.
"Ja, jeg er både tyv og morder. Alt sammen. Jeg er det onde, og lige nu kan din engel ikke hjælpe dig, lige
meget, hvor mange gange, du render rundt på kirkegården. Jeg ved alt, og jeg mener virkelig alt om dig,
Lisa." Da han nævnte hendes navn, blev hun totalt udmattet af en mega angst, der sneg sig ind gennem
hendes krop, fra hånden, hvor hun havde haft uret liggende, og helt ned til fødderne, der var klinet fast til

cementgulvet.
"Hvor kender du mit navn fra?" fik hun fremstammet med blikket fastlåst til hans ansigt.

Hun fornemmede, at luften i rummet dirrede, som om livet skælvede omkring hende og manden.
Han sendte hende et sylespidst smil og slog ud med armene.

"Ser du, hvis jeg fortalte dig sandheden, hvilket jeg måske aldrig gør, men hvis jeg gjorde, så ville din far
blive lamslået og sende dig på en anstalt. Vil du gerne det?" Hans øjne var som ild og lod hende ikke i fred et

sekund.

Om forfatteren:
Pia Reesen Brønnum er født i 1960 i Gl. Holte. Hun fik sin forfatterdebut med krimithrilleren "Hænges ej som

druknes skal" i 2006 og derefter fulgte 2 andre krimier. Alle 3 krimier er for voksne.
Hendes 4. roman, "Korsets hemmelighed" er hendes første ungdomsroman.

Hun er uddannet psykoterapeut, har arbejdet 16 år i Danmarks Radio og siden på en lokal radiostation som
studievært.

Hendes store interesse foruden at skrive er bøger, film, naturen, dyr og venner.
Kreativiteten finder hun på sine mange gåture i naturen og i kajakken om sommeren ved Lyngby Sø og

Mølleåen.
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