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En forbrydelse Irma Lauridsen Hent PDF ”Vent!” Jeg står helt stille og lytter hen mod hulen i bjerget. ”Den
dér lyd, som om bogen græder. Hvor kommer den fra?” ”Hjælp! Der kommer nogen.” Sofie ser pludselig vild
ud i øjnene. ”Lad os komme væk. Gem dig!” Vi ser en jeep på den smalle grusvej. Bilen bremser, og en mand
springer ud. Han står helt stille, som om han lytter. Manden har et gevær i den ene hånd. ”Vær helt stille,”
hvisker jeg skræmt til Sofie. ”De må ikke finde os her.” Laurits og Sofie holder ferie med deres forældre på
Sardinien. Men ferien bliver dramatisk, da de bliver blandet ind i en børnebortførelse. Noget, som er barsk
virkelighed i visse dele af Italien, men også andre steder i verden. En spændende og rørende bog om det

værste i mennesker – og det bedste. Fra ca. 11 år. LIX 14

 

”Vent!” Jeg står helt stille og lytter hen mod hulen i bjerget. ”Den dér
lyd, som om bogen græder. Hvor kommer den fra?” ”Hjælp! Der
kommer nogen.” Sofie ser pludselig vild ud i øjnene. ”Lad os

komme væk. Gem dig!” Vi ser en jeep på den smalle grusvej. Bilen
bremser, og en mand springer ud. Han står helt stille, som om han

lytter. Manden har et gevær i den ene hånd. ”Vær helt stille,” hvisker
jeg skræmt til Sofie. ”De må ikke finde os her.” Laurits og Sofie
holder ferie med deres forældre på Sardinien. Men ferien bliver

dramatisk, da de bliver blandet ind i en børnebortførelse. Noget, som
er barsk virkelighed i visse dele af Italien, men også andre steder i
verden. En spændende og rørende bog om det værste i mennesker –

og det bedste. Fra ca. 11 år. LIX 14
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