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GRK & Pelotti-banden Joshua Doder Hent PDF Krimi til børn Tims krop skreg af smerte. Han kunne ikke
holde fast meget længere. Om få sekunder ville han blive nødt til at slippe. Og så ville han ryge ned i det
kogende morads af vand tredive meter nede. Hans knogler ville brække som småkviste, hans lunger ville
fyldes med vand, han ville ryge ned under vandet og hamre ind mod en sten. Og om nogle dage eller et par
uger ville hans slappe, livløse krop blive skyllet på land nogle kilometer længere nede. Har du nogensinde

hørt om Pelotti-brødrene? Brasiliens mest berygtede forbryderbande! Tim finder ved et uheldigt tilfælde deres
tilholdssted i Rio de Janeiro og sniger sig efter dem. Helt ind i junglen. De er brutale, de er svært bevæbnede.
Tim har kun sig selv og sit gode hoved - plus lidt hjælp fra en hund ved navn Grk! Grk og Pelotti-banden er
bind nr. 2 i serien om hunden Grk og drengen Tim. En krimi til børn i alderen 8-12 år. Fritidslæsning fra 12

år. Oversat af Bjarne Dalsgaard Svendsen.

 

Krimi til børn Tims krop skreg af smerte. Han kunne ikke holde fast
meget længere. Om få sekunder ville han blive nødt til at slippe. Og
så ville han ryge ned i det kogende morads af vand tredive meter
nede. Hans knogler ville brække som småkviste, hans lunger ville
fyldes med vand, han ville ryge ned under vandet og hamre ind mod
en sten. Og om nogle dage eller et par uger ville hans slappe, livløse
krop blive skyllet på land nogle kilometer længere nede. Har du
nogensinde hørt om Pelotti-brødrene? Brasiliens mest berygtede

forbryderbande! Tim finder ved et uheldigt tilfælde deres tilholdssted
i Rio de Janeiro og sniger sig efter dem. Helt ind i junglen. De er
brutale, de er svært bevæbnede. Tim har kun sig selv og sit gode



hoved - plus lidt hjælp fra en hund ved navn Grk! Grk og Pelotti-
banden er bind nr. 2 i serien om hunden Grk og drengen Tim. En
krimi til børn i alderen 8-12 år. Fritidslæsning fra 12 år. Oversat af

Bjarne Dalsgaard Svendsen.
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