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Glasbørnene Kristina Ohlsson Hent PDF "Billie gik hen til det lille bord og bøjede sig ned for at løfte det op.
Hun stivnede. Ovenover den streg, hun selv havde lavet i støvet, havde nogen lavet et håndaftryk med en

meget lille hånd. Som om et barn var gået ind i huset, mens hun havde været på stranden, havde lagt sin hånd
i støvet og var gået igen …" Der sker mystiske ting i Billie og hendes mors nye hus. Mystiske og uhyggelige
ting, som Billie ikke forstår. Det føles, som om huset ikke vil have, at de er der. Som om det gør alt, hvad det
kan, for at skræmme dem væk. Billie begynder at undersøge husets dystre fortid sammen med sin nye ven,
Aladdin. Og jo mere de finder ud af, jo mere står det klart for Billie, at de må væk fra det hus. Inden der sker

noget forfærdeligt. Inden det er for sent. Kristina Ohlsson nyder stor anerkendelse for sine romaner om
Fredrika Bergman, der er hovedperson i spændingsserien om Alex Rechts efterforskningsenhed ved

Stockholms Politi. "Glasbørnene" er hendes første kriminalroman for børn.

 

"Billie gik hen til det lille bord og bøjede sig ned for at løfte det op.
Hun stivnede. Ovenover den streg, hun selv havde lavet i støvet,

havde nogen lavet et håndaftryk med en meget lille hånd. Som om et
barn var gået ind i huset, mens hun havde været på stranden, havde
lagt sin hånd i støvet og var gået igen …" Der sker mystiske ting i
Billie og hendes mors nye hus. Mystiske og uhyggelige ting, som
Billie ikke forstår. Det føles, som om huset ikke vil have, at de er
der. Som om det gør alt, hvad det kan, for at skræmme dem væk.
Billie begynder at undersøge husets dystre fortid sammen med sin
nye ven, Aladdin. Og jo mere de finder ud af, jo mere står det klart

for Billie, at de må væk fra det hus. Inden der sker noget
forfærdeligt. Inden det er for sent. Kristina Ohlsson nyder stor
anerkendelse for sine romaner om Fredrika Bergman, der er



hovedperson i spændingsserien om Alex Rechts efterforskningsenhed
ved Stockholms Politi. "Glasbørnene" er hendes første

kriminalroman for børn.
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