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Flugt Kirsten Andersen Hent PDF Forlaget skriver: På vej hjem fra byen var der sket noget forfærdeligt. Tine
og Niels kørte og snakkede, da det pludseligt gav et kraftigt ryk i bilen, og der lød en høj lyd ved hendes
vindue. Niels bremsede og holdt ind til siden. De stod ud af bilen og kiggede tilbage ad vejen. Der lå noget
stort på jorden. I mørket var det svært at se, hvad det var, men pludselig så hun det. Det var et menneske. En

stor og kraftig mand. han trak ikke vejret, han var død. Tine og Niels valgte at stikke af.

De havde ikke set Bjarne i den mørke nat. Han havde til gengæld set det hele. Bjarne lagde sine egne planer
for at udnytte situationen til sin fordel.

Krimilet er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser til alle, der elsker et godt gys og
nervepirrende spænding.. Målgruppe: Let at læse
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