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Drengen der ville vide mere Henrik Nilaus Hent PDF "Tobias havde glemt alt om manden. Han spændte
musklerne, mærkede, hvordan kræfterne samlede sig, hvordan kroppen trak sig sammen, for med ét at rette
sig ud som en fjeder og styrte ud af haven, springe over hegnet, falde gennem nøddebuskene og videre ind i

skoven. Hjertet pumpede hidsigt. Han vendte sig – men der var ingen efter ham."

Det hele begynder, da Tobias får en ny nabo. Han flytter ind midt om natten, hvilket i sig selv er mærkeligt.
Der er noget skræmmende og uforklarligt ved ham, og Tobias vil finde ud af, hvad det er. Sammen med sin
ven Anders og hans søster Nikoline forsøger han at komme til bunds i mysteriet, der viser sig at hænge

sammen med Rasmussens forsvundne hund.

Henrik Nilaus (f. 1952) er en dansk forfatter. Han debuterede som forfatter i 1984 med bogen "De sa‘ det ikke
ku‘ ske" og har efterfølgende udgivet en lang række børne- og ungdomsbøger. Han har sidenhen gået på
Forfatterskolen for Børnelitteratur. Henrik Nilaus bevæger sig over forskellige genrer lige fra humoristiske

detektivromaner til uhyggelige dystopier.
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