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Mærkelige Mynthe Dorte Roholte Hent PDF Mynthe vågnede med et spjæt og fornemmelsen af at have noget
siddende fast i halsen. Hun måtte være kommet til at trække dynen op over hovedet i løbet af natten. Nu hev

hun efter vejret og skubbede dynen væk, hjertet hamrede.

Hvad var det for en skør drøm? Den havde føltes så virkelig, men intet i den passede jo. De boede ikke i
sådan et rækkehus, men i et rigtigt hus med en stor have, og deres køkken så da heller ikke sådan ud.

Vejen var også helt forkert, og det var det samme med skolen. Hun gik da heller aldrig, hun cyklede, og der
var meget længere til skolen end i hendes skøre drøm.

Da Mynthe fylder 13 år, opdager hun, at hun har udviklet en mærkelig evne til at læse folks tanker og se ud i
fremtiden. Det er totalt underligt og lidt creepy. Det går op for Mynthe, at hendes farmor har samme evne.

Hvor kommer den fra, og hvorfor kan Mynthe noget, som næsten ingen andre kan?
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