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Gadetøsen Irma Lauridsen Hent PDF En dag ser Robert drengen i sort. Lommetyven. Robert bliver både
skræmt og fascineret over, hvor professionelt han arbejder.

Men hvem er han?

X fortæller om et hårdt liv på gaden. X klarer sig selv, er eftersøgt af politiet og må hele tiden gemme sig og
skifte udseende.

Alma flygter fra sit hjem en mørk nat efter at have sparket sin stedfar. Hun ved, at hun aldrig kan vende
tilbage.

Robert ser drengen i sort blive overfaldet i en baggård. Han vil hjælpe, men drengen afviser ham iskoldt. Dog
er han så hårdt medtaget, at Robert må tage ham med hjem.

Men noget er helt forkert.
Kan Robert tro det, han får at vide den nat?

Vil flugten lykkes?
Robert er blevet meget nervøs. Dog ved han ikke, at døden lurer lige om hjørnet.

Fra ca. 12 år. LIX = 16
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