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Sort vand Patrick Leis Hent PDF - Vi er nødt til at komme væk, sagde Laura med en stemme, han slet ikke
kunne genkende, og med et sæt satte Mike sig op.

- Det er begyndt at regne!
Tidevandet var begyndt at krybe ind, og regnen silede ned fra en stadig mørkere himmel.

Den sorte Pøl var ved at kravle op på øen.

Mike, Adrian og Laura var de første, som opdagede Den Sorte Pøl.

Snart fandt de ud af, at Den ikke ligefrem var venligsindet.

Døden kom krybende op fra havet og pludselig var den lille hyggelige ø
blevet et meget farligere sted at opholde sig.

Pressen skriver:
”en roman, der suger læseren ned og er meget svær at lægge fra sig, før sidste side er vendt.”

Emil Blichfeldt

”Spændingen holder hele vejen igennem. Der er ikke et tidspunkt, hvor man kan slappe af eller begynder at
kede sig. Det er godt gået!”

Rikke Dyrhave Nissen, Æseløre

“Patrick Leis er ikke kendt for at lave dybdegående portrætter eller spidsfindige plotdrejninger. I stedet sørger
han for hæsblæsende action og underholdende splat, og det får vi også her i “Sort vand”, hvor handlingen
nærmest accelerer for hver side. Spændingen holdes også ved at krydsklippe mellem begivenhederne på

Barsø og på skibsværftet Ringwall, hvor en smart måde at rense tankskibe på har fået en yderst uheldig side-
effekt.”

Jette Holst, gyseren.dk

“Leis har været med i mange år, og jeg var også stor, stor fan af han gamle novelle “Jagtmarken”, som også
har den samme stemning af desperation som denne bog har. Det er afgjort en titel, som jeg vil anbefale til

mine med-gyser-elskere.”
Martin, boggnasker.dk
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