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Katriona 3: Isfuglen Lene Kaaberbøl Hent PDF Arni Vagtmester smækkede døren til cellen i.

"Den nøgle kan jeg godt hænge ind bagest i skabet," sagde han skadefro. "Det kommer til at vare meget
længe, før jeg får brug for den igen!"

Så gik han og efterlod Kat alene i mørket, bortset fra de mus der puslede i halmen på gulvet. Eller var det
rotter?

Det begyndte med et brev, Kat ikke skulle have læst. Eller måske var det, da hun mødte gøglerdrengen
Daniel? Eller da hun blev uvenner med Lu og nær havde brækket næsen på hende? Kat kan komme i tanke
om tusind ting, hun nok ikke skulle have gjort. Nu er hun havnet i Borgens fangehul - og hvis hun ikke

slipper ud snart, kommer én, hun holder meget af, til at dø.

Isfuglen er indlæst som lydbog af Dianna Vangsaa
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