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Flugten Irma Lauridsen Hent PDF "Magnus finder dørens håndtag i mørket. Hvad nu, hvis det larmer, når han
åbner? Han tænker igen på at flygte. Men er det muligt at slippe væk fra manden, der gemmer sig i mørket?

Han roder efter nøglen. Her. Med rystende hænder låser han op og går ind i det kulsorte mørke.
Så farer han sammen ved en lyd bag sig. Selv om han ingen kan se, føler han, at nogen er meget tæt på. Han
holder vejret og bliver ved at se mod det sted, lyden kom fra. Hjertet hamrer hårdt, og han trækker vejret

hurtigt …"

Magnus skal skrive stil. "Flugten", er titlen. Men pludselig sker alt det, han skriver om, i virkeligheden.
Alle ved, at Magnus har fantasi. Og da han får brug for hjælp, vil ikke en eneste tro ham, når han fortæller om

sine voldsomme oplevelser.

Fra ca. 11 år. LIX = 14
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