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Den hvide dame går igen Orla Nygaard Hent PDF Sebastian og Tobias tager med ned til herregården igen. De
vil gerne fortælle ejerne om alle de oplevelser, de havde med Den hvide dame, sidste gang, de var der. Denne

gang havde de dog ikke tænkt sig hverken at møde hende eller lede efter hende.

Det går nu ikke helt som planlagt. Først ser drengene et maleri af en flot og stolt dame – den såkaldte hvide
dame, så ser de herregårdens imponerende bibliotek, hvor der skulle være en dagbog skrevet af Den hvide

dames mand, og så er beslutningen taget. De vil finde dagbogen.

Eftersøgningen fører til mange ting – et gravkapel, en vinkælder, hvor Den hvide dame dukker op, en stor
rubin og en livagtig drøm, der får dem til at beslutte sig for at hjælpe hende med at få fred i sin grav. Første
skridt på vejen er at flytte kokkepigens gravsten ned på herregården. Så begynder der at ske ting og sager.

Var det et uheld, at Den hvide dame stak kokkepigen med en køkkenkniv? Vil hun nogen sinde finde hvile?

Uddrag fra bogen:
For enden var der en dør med et lille vindue, så man kunne se ind i rummet med de to marmorkister.

”Ligger de begge to i kisterne?” ville Tobias vide.
”Det er der vist ingen tvivl om. Du har måske lyst til at se efter, om det passer?” sagde Erik med et stort smil.

”Nej, jeg skal ikke nyde noget,” Tobias rystede på hovedet.
Jeg tog i håndtaget og prøvede at åbne døren, men den var låst.
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