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Det er dig, Thomas! Arthur S\u00f8nderlev Hent PDF "Thomas satte fingeren på dørklokken. "Ding-dong"
lød det derindefra, og lidt efter blev døren lukket op. Det var Thomas‘ mor. Hun tog om ham og trak ham

indenfor. – Dav, min dreng. – Nå, hvordan er det så gået i skolen i dag? – Godt, løj Thomas og tog
vindjakken af. Hængte den op på knagen og gik ind på sit værelse med tasken. Ude fra køkkenet råbte moren:
- Jeg har varm chokolade til dig. Det overraskede ikke Thomas. Det fik han hver dag, når han kom hjem fra
skole. Med franskbrød til. Det fik Brian sikkert aldrig. Hans mor var ikke hjemme om dagen, og ham Gunnar
lavede stensikkert ikke sådan noget til ham." Thomas bliver beskyldt for at have stjålet 200 kr. på skolen. Det
har han ikke, men han tror godt, han ved, hvem der har. Han ved, at Brian har haft det rigtig dårligt både i

klassen og derhjemme. Hjælper det mon noget at fortælle om hans mistanke? Og har han overhovedet lyst til
at få Brian i fedtefadet? Arthur Sønderlev er dansk børnebogsforfatter til bøger som "Går du med, Tage?",

"Det er dig, Thomas!" og "Skatten fra havet".

 

"Thomas satte fingeren på dørklokken. "Ding-dong" lød det
derindefra, og lidt efter blev døren lukket op. Det var Thomas‘ mor.
Hun tog om ham og trak ham indenfor. – Dav, min dreng. – Nå,
hvordan er det så gået i skolen i dag? – Godt, løj Thomas og tog
vindjakken af. Hængte den op på knagen og gik ind på sit værelse

med tasken. Ude fra køkkenet råbte moren: - Jeg har varm chokolade
til dig. Det overraskede ikke Thomas. Det fik han hver dag, når han
kom hjem fra skole. Med franskbrød til. Det fik Brian sikkert aldrig.

Hans mor var ikke hjemme om dagen, og ham Gunnar lavede
stensikkert ikke sådan noget til ham." Thomas bliver beskyldt for at
have stjålet 200 kr. på skolen. Det har han ikke, men han tror godt,
han ved, hvem der har. Han ved, at Brian har haft det rigtig dårligt
både i klassen og derhjemme. Hjælper det mon noget at fortælle om

hans mistanke? Og har han overhovedet lyst til at få Brian i
fedtefadet? Arthur Sønderlev er dansk børnebogsforfatter til bøger



som "Går du med, Tage?", "Det er dig, Thomas!" og "Skatten fra
havet".
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