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Den blå Dame Eleanor Hawken Hent PDF En virkelig nervepirrende spøgelseshistorie for piger fra ca. 12 år.
Handlingen foregår på en engelsk kostskole for piger. En af skolens tragiske myter er den om Den Blå Dame,
en ung pige, som var elev på skolen og som døde af kulde på trappen op til skolens hovedindgang. Og siden
har  Den Blå Dame spøgt i skolens gange. Frankie er lige ankommet til skolen. Hun har flyttet den ene gang

efter den anden og kalder sig selv en teenage kamæleon, vant til at tage farve og synspunkter efter
omgivelserne, men denne gang skal det være anderledes. Frankie holder sig uden for pigernes fnidder og

selskab, men finder alligevel en ven, den farverige og dramatiske Suzy, som er fuldstændig besat af Den Blå
Dame, en besættelse der bringer pigerne i fare.

Pressen skrev:

»Når man læser en spøgelseshistorie, kan man jo ikke undgå spørgsmålet: var bogen uhyggelig? Og ja, det
var den. DEN BLÅ DAME havde den helt rigtige spøgelseshistorie-stemning, komplet med mærkelige lyde,
skraben på døre, mystiske beskeder brændt ned i gulvet og skræmmende ting i spejlene. Og endnu bedre: den
foregår på en kostskole. Kostskolestemning + spøgelseshistorie er alle tiders kombination, og det fungerede

virkelig godt i den her bog.«
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En virkelig nervepirrende spøgelseshistorie for piger fra ca. 12 år.
Handlingen foregår på en engelsk kostskole for piger. En af skolens
tragiske myter er den om Den Blå Dame, en ung pige, som var elev

på skolen og som døde af kulde på trappen op til skolens
hovedindgang. Og siden har  Den Blå Dame spøgt i skolens gange.
Frankie er lige ankommet til skolen. Hun har flyttet den ene gang
efter den anden og kalder sig selv en teenage kamæleon, vant til at
tage farve og synspunkter efter omgivelserne, men denne gang skal
det være anderledes. Frankie holder sig uden for pigernes fnidder og
selskab, men finder alligevel en ven, den farverige og dramatiske
Suzy, som er fuldstændig besat af Den Blå Dame, en besættelse der

bringer pigerne i fare.

Pressen skrev:

»Når man læser en spøgelseshistorie, kan man jo ikke undgå
spørgsmålet: var bogen uhyggelig? Og ja, det var den. DEN BLÅ
DAME havde den helt rigtige spøgelseshistorie-stemning, komplet
med mærkelige lyde, skraben på døre, mystiske beskeder brændt ned
i gulvet og skræmmende ting i spejlene. Og endnu bedre: den foregår
på en kostskole. Kostskolestemning + spøgelseshistorie er alle tiders

kombination, og det fungerede virkelig godt i den her bog.«
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