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Golak Josefine Ottesen Hent PDF Prisbelønnet bog for unge og voksne. Jonah har altid været anderledes end
alle andre i den lille isolerede bjergby, men han har ikke vidst hvorfor. Folk omkring ham sætter lydighed,
bøn og hårdt arbejde over alt andet. På den måde prøver de at genskabe et liv, som det så ud inden verden
blev lagt øde.I de golde bjerge rundt om byen lever kun de deforme monstre, golakkerne.Deres angreb får
grufulde følger for Jonah og hans familie, og han gør den rystende opdagelse at golakkerne slet ikke står
menneskene så fjernt som landsbyens ældste påstår.Langsomt går det op for ham, at det ikke er den eneste
usandhed. Livet både i landsbyen og i hans egen familie bygger på et væv af fortielser, hemmeligheder og
løgne.”Golak” er første bind i trilogien, Det Døde Land, hvor Josefine Ottesen fortæller om en ung mands

desperate og blodige kamp for at finde ud af, hvem han er. Se mere på www.detdoedeland.dk.
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