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Husker du Josephine Flemming Riis Anderberg Hent PDF Mit navn er egentligt Emil, men mine venner

kender mig som Mathias. Jeg voksede op i en af de byer, hvor alle kender alle. I alle tilfælde har de alle en
mening om hinanden... Jeg havde ikke været hjemme længe. Der havde ikke rigtigt været nogen grund til det.
Rygterne var begyndt rumle et stykke tid, inden jeg kom ind i historien. Albertine smider varerne op i kurven
på rollatoren, hiver op i kjolen og begynder efter bedste evne at løbe. Hun har åbenbart glemt alt om regnen.
Smeden råber efter hende. – Hvad render du for? Hvor fanden skal du hen? – Hjem og låse døren! Smeden

kommer løbende ind. Han løber hen til betjenten Karl. Smeden: Karl Karl den er helt gal. Karl: Så må du lade
være med at hore til højre og venstre! Smeden: Nej for satan ikke det. Leonora er død! DE ER DE MEST
FRYGTEDE FORBRYDERE I EGNENS HISTORIE. RYGTET SIGER, AT DE VAR BROR OG SØSTER.

DERES MOR VAR EN KVINDE AF TVIVLSOM KARAKTER.

 

Mit navn er egentligt Emil, men mine venner kender mig som
Mathias. Jeg voksede op i en af de byer, hvor alle kender alle. I alle
tilfælde har de alle en mening om hinanden... Jeg havde ikke været
hjemme længe. Der havde ikke rigtigt været nogen grund til det.
Rygterne var begyndt rumle et stykke tid, inden jeg kom ind i

historien. Albertine smider varerne op i kurven på rollatoren, hiver
op i kjolen og begynder efter bedste evne at løbe. Hun har åbenbart
glemt alt om regnen. Smeden råber efter hende. – Hvad render du
for? Hvor fanden skal du hen? – Hjem og låse døren! Smeden

kommer løbende ind. Han løber hen til betjenten Karl. Smeden: Karl
Karl den er helt gal. Karl: Så må du lade være med at hore til højre
og venstre! Smeden: Nej for satan ikke det. Leonora er død! DE ER
DE MEST FRYGTEDE FORBRYDERE I EGNENS HISTORIE.
RYGTET SIGER, AT DE VAR BROR OG SØSTER. DERES MOR



VAR EN KVINDE AF TVIVLSOM KARAKTER.
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