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Den trettende Henrik Einspor Hent PDF Sue prøver at få proppen af, men den sidder godt fast. Hun vrider i
den. Og lige med ét sker der noget.

Proppen ryger af. Det lyder, som når man åbner en cola, der har været rystet. Lige bortset fra, at der ikke
kommer sprøjt ud over det hele. Men den der røg eller tåge, der var inde i flasken, flyver lige op i næsen på

Sue.
Det giver et ryk i hende.

'Hvad pokker var det?' siger jeg.

Det er fredag den 13., og Sue har fødselsdag. Jack køber hendes gave på det lokale loppemarked. Det skulle
han ikke have gjort. Det viser sig at være en ret uhyggelig gave.

Læs også de andre bøger
om dværg-detektiven Jack Stump:

Doktor Skræk og de gale
Max Svinepels
Zombie-øen
Morderens klo

Den forkerte hjerne
Rotter på loftet
Mama Bigfoot
Mord i Høby

Det syngende telegram
Vampyrhotellet

Dyrenes kirkegård
Cirkus Splatski

 

Sue prøver at få proppen af, men den sidder godt fast. Hun vrider i
den. Og lige med ét sker der noget.

Proppen ryger af. Det lyder, som når man åbner en cola, der har
været rystet. Lige bortset fra, at der ikke kommer sprøjt ud over det
hele. Men den der røg eller tåge, der var inde i flasken, flyver lige op

i næsen på Sue.
Det giver et ryk i hende.

'Hvad pokker var det?' siger jeg.

Det er fredag den 13., og Sue har fødselsdag. Jack køber hendes gave
på det lokale loppemarked. Det skulle han ikke have gjort. Det viser

sig at være en ret uhyggelig gave.
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