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Uhyggelig sommer Vibeke Marx Hent PDF Tre spændende noveller i Krimi-let serien til unge og voksne. Vi
er mange, der godt kan lide en god krimi med spændende plots, mysterier, snyd, bedrag, intriger og mord.
Denne serie har det hele. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra en tid der var engang i Danmark.
Forpustet Hjemme hos Lasse er pengene små, så han kører med aviser meget tidligt om morgenen for at tjene
lidt lommepenge. Han vil jo gerne være lidt smart i tøjet og have råd til en biograftur eller en cola i ny og næ.
Så er der jo også hans kæreste Alycia. Hun vil jo gerne have en gave engang imellem. Mike fortæller om en
fidus – han skal snuppe tasker fra gamle damer! Lasse bliver fristet. En aften stiller han sig på lur. Han hører

skridt, men det går slet ikke, som han havde regnet med. Livredderen Zander holder sommerferie i
farmoderens hus. Hver dag cykler han til stranden for at bade og snakke med de to piger, han er blevet ven
med. Den eneste skygge er den meget selvglade og irriterende livredder. En dag sker det forfærdelige. Den

ene af pigerne bliver fundet død. Zander bliver arresteret, fordi politiet forbinder hans dna-spor med liget. Det
ser sort ud. Klitbandit Lones mormor er blevet overfaldet på stranden. Hun ligger i koma. Alt peger på, at det
er Lones onkel, der har gjort det – moren er overbevist og politiet anholder ham. Det vil Lone ikke tro på, så

hun beslutter sig for at hjælpe politiet med at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen.
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