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Møgtøs Silja B\u00f8dker Hent PDF Dibbos hænder med kun fire fingre greb ud efter hende, kloneglene fik fat i T-shirten, den med
bamsen foran og som hun plejede at have på om natten. Med voldsom kraft skubbede hun ham fra sig, mærkede, at hans hud var

enormt varm, blød og læderagtig. I et spring var hun ude på gulvet, greb dynen og smed den over den sprællende skikkelse. Uden at
tænke kastede hun sig ovenpå for at holde ham nede. Hun havde fanget ham, hun var større og tungere. Hun hørte nogle halvkvalte

skrattende lyde under dynen, og halen vred sig over madrassen. - Mor! skreg hun af sine lungers fulde kraft. - Mor!
___________________________________________________________________ Trine bliver mobbet i skolen og dette på en så
belastende måde, at hun til sidst tager utraditionelle metoder i brug for at slippe af med årsagen til sine pinsler: Den omsværmede,
smukke Selina med Dolly-håret. Trine og veninden Vera maner under et hekseritual en djævel frem - ikke så stor, måske lidt tåbelig,
men alligevel ikke helt ufarlig, og nu starter Trines problemer for alvor. En fortælling om splittet kærlighed, terror i skolen og de

mest usandsynlige følger det får, men her berettet så levende og så spændende, at man først slipper bogen, når der ikke er flere sider.
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