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Net-mysteriet Lisa Rossavik Rich Hent PDF Forlaget skriver: Sanne og Trine er taget ud til et vandrehjem tæt
ved havet. Her vil de holde ferie i en uge, før de skal begynde på skolen igen. De skifter til badetøj og vil

tage ned at bade. De låner lejrchefens sorte cocker spaniel, der hedder Charlie. Han bliver holdt i line, for han
er en rigtig vandhund. Mon pigerne kan styre ham? Nede ved stranden møder de to unge mænd, som de

bliver gode venner med. Det er Klaus og Kristian. De bor også på samme vandrehjem. De lejer en motorbåd
sammen og sejler ud. På vandrehjemmet er der en gæst, der er tynd. Han har et mærkeligt ar i den ene side af
ansigtet. Det skinner hvidt. Manden har travlt med at komme ud i en motorbåd, der spytter gullig røg ud. En

rigtig oser.

 

Forlaget skriver: Sanne og Trine er taget ud til et vandrehjem tæt ved
havet. Her vil de holde ferie i en uge, før de skal begynde på skolen

igen. De skifter til badetøj og vil tage ned at bade. De låner
lejrchefens sorte cocker spaniel, der hedder Charlie. Han bliver holdt
i line, for han er en rigtig vandhund. Mon pigerne kan styre ham?
Nede ved stranden møder de to unge mænd, som de bliver gode
venner med. Det er Klaus og Kristian. De bor også på samme
vandrehjem. De lejer en motorbåd sammen og sejler ud. På

vandrehjemmet er der en gæst, der er tynd. Han har et mærkeligt ar i
den ene side af ansigtet. Det skinner hvidt. Manden har travlt med at
komme ud i en motorbåd, der spytter gullig røg ud. En rigtig oser.
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