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Sarahs skytsengel Tanja Lønberg Rasmussen Hent PDF Hun slog øjnene op og følte med det samme, at der
var nogen i rummet. Hun kiggede frem for sig og så ind i et par flinthårde øjne. Et blåt og et brunt øje, der
ulmede af raseri. Et blik, som hun kun alt for godt kendte. Hun havde altid fundet det dybt fascinerende,

hvordan de kunne have hver sin farve. Men nu var der ikke længere nogen andre øjne på jorden, hun hadede
lige så meget som hans.

”Jeg er kommet for at hente jer hjem, hvor I hører til,” hviskede en stemme lige over hende. Hun skulle til at
råbe efter hjælp, men en hånd blev med en voldsom kraft presset hen over hendes næse og mund, så hun ikke
kunne få vejret. Panisk slog hun om sig med arme og ben, men hun kunne ikke få hånden til at slippe sit tag.

Han sænkede yderligere hovedet ned over hendes, så hans mund var lige ud for hendes øre.
”Sssccchhhh! Hvis du råber efter hjælp, kommer det bare til at gå ud over personalet, og det vil du vel ikke
have på din samvittighed … vel?” Han hviskede stadigvæk til hende, og hans ord var kolde og hårde. Den
harske stank af alkohol rev hende i næsen og var næsten ikke til at holde ud. ”Der er ingen, der skal stikke af

fra mig!”
Hun nikkede, det bedste hun kunne, under hans pressende hånd. Vidste, at hun måtte lade, som om hun

endelig accepterede.

Sarah er en ung kvinde, der i et års tid har levet i et voldeligt forhold med sin mand, politimanden Ulrik. Da
hun en aften får nok og med sin søn på armen stikker af, sætter han alt ind på at finde dem igen. Hun har
ingen steder at tage hen, men til hendes held krydses hendes veje af den hjemvendte soldat Jacob. Han

tilbyder hende sin hjælp, og inden han ved af det, er han spundet ind i et net af fysisk og psykisk terror af den
magtsyge ægtemand. Men Jacob, der lider af PTSD på grund af krigens rædsler, må finde nye kræfter, hvis

ikke Ulrik skal finde Sarah og drengen.
”Sarahs skytsengel” er den første bog i en planlagt serie på fire.

Sarah flygter fra sin voldelige mand og møder soldaten Jacob, som får sympati for hende og lover at hjælpe
hende. Han har dog sine egne problemer at slås med, da han lider af PTSD på grund af sine oplevelser under

krigen i Afghanistan.

 

Hun slog øjnene op og følte med det samme, at der var nogen i
rummet. Hun kiggede frem for sig og så ind i et par flinthårde øjne.
Et blåt og et brunt øje, der ulmede af raseri. Et blik, som hun kun alt

for godt kendte. Hun havde altid fundet det dybt fascinerende,
hvordan de kunne have hver sin farve. Men nu var der ikke længere
nogen andre øjne på jorden, hun hadede lige så meget som hans.
”Jeg er kommet for at hente jer hjem, hvor I hører til,” hviskede en
stemme lige over hende. Hun skulle til at råbe efter hjælp, men en
hånd blev med en voldsom kraft presset hen over hendes næse og

mund, så hun ikke kunne få vejret. Panisk slog hun om sig med arme
og ben, men hun kunne ikke få hånden til at slippe sit tag. Han

sænkede yderligere hovedet ned over hendes, så hans mund var lige
ud for hendes øre.

”Sssccchhhh! Hvis du råber efter hjælp, kommer det bare til at gå ud
over personalet, og det vil du vel ikke have på din samvittighed …
vel?” Han hviskede stadigvæk til hende, og hans ord var kolde og
hårde. Den harske stank af alkohol rev hende i næsen og var næsten

ikke til at holde ud. ”Der er ingen, der skal stikke af fra mig!”
Hun nikkede, det bedste hun kunne, under hans pressende hånd.



Vidste, at hun måtte lade, som om hun endelig accepterede.

Sarah er en ung kvinde, der i et års tid har levet i et voldeligt forhold
med sin mand, politimanden Ulrik. Da hun en aften får nok og med
sin søn på armen stikker af, sætter han alt ind på at finde dem igen.
Hun har ingen steder at tage hen, men til hendes held krydses hendes
veje af den hjemvendte soldat Jacob. Han tilbyder hende sin hjælp,
og inden han ved af det, er han spundet ind i et net af fysisk og

psykisk terror af den magtsyge ægtemand. Men Jacob, der lider af
PTSD på grund af krigens rædsler, må finde nye kræfter, hvis ikke

Ulrik skal finde Sarah og drengen.
”Sarahs skytsengel” er den første bog i en planlagt serie på fire.

Sarah flygter fra sin voldelige mand og møder soldaten Jacob, som
får sympati for hende og lover at hjælpe hende. Han har dog sine
egne problemer at slås med, da han lider af PTSD på grund af sine

oplevelser under krigen i Afghanistan.
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