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Gangene under jorden Jacob Oliver Krarup Hent PDF I det samme vender Sandra hovedet. ”Casper, pas på!”
Noget hårdt rammer mig i ryggen. Jeg falder forover. Når ikke at tage fra og slår hovedet ned i vandet. En
smerte breder sig i ryggen, som om en syl har spiddet mig. Jeg vender hovedet og ser op. Det er Martin, der

står klar med nogle andre drenge bag sig.
”Stik mig pengene.”

Jeg ligger et øjeblik og ømmer mig. Prøver at vinde tid til at overveje mine chancer ...

Casper lever et liv fyldt med farer nede i en diamantmine sammen med vennerne William og Sandra. En dag
opdager Casper, at han måske har en anden fortid, end han troede. Her begynder hans rejse for at finde ud af,

hvem han i virkeligheden er. Hvor stammer han fra? Og hvem holder noget hemmeligt for ham?

Hvis du opdagede, at nogen skjulte, hvem du i virkeligheden var, ville du så have modet til at gøre oprør?
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