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Ferietyvene Birgitte Vestermark Hent PDF En spids albue imellem ribbenene fik mig til at vågne. En smal

lysstribe trængte sig ind under gardinet, men det var stadig tidligt om morgenen, for huset var helt stille. Alle
sov. Alle undtagen mig og Clara, der nu gjorde et ihærdigt forsøg på også at vække Mads. "Jeg har tænkt på
noget,? sagde hun med en stemme, der var hæs af ophidselse. Mads så forsovet på hende. Hans halvlange
sorte morgenhår strittede uregerligt i alle retninger, som om nogen lige havde sendt strøm igennem ham. -

Hvad?? mumlede han. - Røde Kenneth,? sagde hun triumferende. - Jeg tror, han ved noget!? Laura og hendes
to bedste venner Clara og Mads bliver sat på en vanskelig opgave, da de forsøger at finde ud af, hvem det er,
der bryder ind i en række huse i den lille by. Politi og forældre har svært ved at tro på de tre børn og deres

mistanker. Birgitte Vestermark har skrevet en medrivende og troværdig krimi for børn.
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