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Pigen i mørket - Flugt Irma Lauridsen Hent PDF En sen aften hører Marius på femten år en mærkelig lyd
udenfor. Han er alene hjemme og først tror han, det bare er blæsten. Men pludselig hører han en stemme og

åbner døren, selv om han ikke tør.
På trappen ligger en såret pige. Hun har blod i ansigtet og kan næsten ikke røre sig.

Er der sket en ulykke?
Det eneste hun kan sige er, at hun hedder Selma. At han skal slukke lyset og gemme hende inde i huset, fordi

nogen er på jagt efter hende.
Marius trækker pigen indenfor. Og hun har det så dårligt, at han tror, hun snart dør. Men han må ikke ringe

efter hverken politi eller ambulance, og hun har en frygtelig grund til det.
Det bliver begyndelsen på et helt utroligt mareridt for både Marius, Selma og vennen Albert.

”Bortført” er 1. bog om Selma.
”Flugt” er 2. bog om Selma.

Begge bøger kan benyttes som selvstændig bog.
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