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Knoglen Anne-Marie Donslund Hent PDF Molly og Mikkel er blevet tvunget på højskole i sommerferien
med deres far. Noget, især Molly ikke ser frem til. Efter hendes mors kræftsygdom og død har hun lukket sig
helt inde i sig selv. Men på højskolen møder Molly og Mikkel de to søskende Aksel og Tilde og deres hund

Molli. Og snart er den lille gruppe viklet ind i et uhyggeligt spil om liv og død.

"Buskene bevæger sig. Ud kommer Molli. Men hun har ikke tennisbolden i munden. "Er det pinden fra før?"
spørger Aksel. "Den der?" siger Mikkel. "Det er ikke nogen pind." "Nej," siger Tilde. "Det har aldrig været en

pind." Nu kan Molly også godt se det. Det er ikke en pind. Det er en knogle."

Anne-Marie Donslund (født 1966) har skrevet en række bøger for børn og unge. Hun er cand.mag. i
Idéhistorie og Æstetik & Kultur og leder Forfatterskolen for Unge på Midt- og Vestsjælland.
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