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Piloten Ole Lauring Hent PDF " – I skal gå nu, råbte hun, - vil I ikke nok gå!

Gino vristede høtyven fra hende og svingede den triumferende. Gulia fik tårer i øjnene. Lidt efter stak Gino
høtyven ned i halmen.

– Hvad er der i vejen?

Gulia satte sig. Hun snøftede højlydt. Jeg brød mig ikke om at se på det. Gino burde ikke opføre sig sådan
over for hende, det kunne han ikke være bekendt.

– Kom, sagde jeg, - vi går!

– Ikke før jeg har fundet ud af, hvad jeg kom for, sagde Gino.

Jeg gik hen til ham. Gulia sad i halmen og græd.

– Det her vil jeg ikke være med til, sagde jeg.

– Hvad fanden, sådan en tyskertøs!

Gino tav pludselig og pegede. Jeg undrede mig over hans ansigtsudtryk og så i samme retning. Først kunne
jeg ikke se noget for lyset fra den åbne glug, men da jeg anstrengte mine øjne, så jeg, at der sad en mand op

ad muren helt inde under spærene."

Vi er i Italien i sidste del af Anden Verdenskrig. Landet er ikke bare i krig med tyskerne, men der foregår også
små kampe mellem de italienere, der er venlige over for tyskerne, og dem, der hjælper de engelske piloter, der

styrter ned over landet. Det medfører dødsstraf. Alligevel vælger tre unge at trodse faren og hjælpe…

Ole Lauring (f. 1939) er en dansk forfatter, der har skrevet flere børnebøger. Ole Lauring skriver
hovedsageligt historiske romaner for børn og unge og står blandt andet bag "Kajsa Keinil fra Lapland" og

"Dronningens ridedreng".

 

" – I skal gå nu, råbte hun, - vil I ikke nok gå!

Gino vristede høtyven fra hende og svingede den triumferende. Gulia
fik tårer i øjnene. Lidt efter stak Gino høtyven ned i halmen.

– Hvad er der i vejen?

Gulia satte sig. Hun snøftede højlydt. Jeg brød mig ikke om at se på
det. Gino burde ikke opføre sig sådan over for hende, det kunne han

ikke være bekendt.

– Kom, sagde jeg, - vi går!

– Ikke før jeg har fundet ud af, hvad jeg kom for, sagde Gino.



Jeg gik hen til ham. Gulia sad i halmen og græd.

– Det her vil jeg ikke være med til, sagde jeg.

– Hvad fanden, sådan en tyskertøs!

Gino tav pludselig og pegede. Jeg undrede mig over hans
ansigtsudtryk og så i samme retning. Først kunne jeg ikke se noget
for lyset fra den åbne glug, men da jeg anstrengte mine øjne, så jeg,

at der sad en mand op ad muren helt inde under spærene."

Vi er i Italien i sidste del af Anden Verdenskrig. Landet er ikke bare i
krig med tyskerne, men der foregår også små kampe mellem de
italienere, der er venlige over for tyskerne, og dem, der hjælper de
engelske piloter, der styrter ned over landet. Det medfører dødsstraf.

Alligevel vælger tre unge at trodse faren og hjælpe…

Ole Lauring (f. 1939) er en dansk forfatter, der har skrevet flere
børnebøger. Ole Lauring skriver hovedsageligt historiske romaner
for børn og unge og står blandt andet bag "Kajsa Keinil fra Lapland"

og "Dronningens ridedreng".
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