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Gnom Mogens Lyhne Hent PDF Gnom er mindst ti gange så stærk som mig. Han kan tæve mig til hver en tid.
Men han gør det heldigvis ikke. Kun nogle gange et dask for sjov. Men det kan også være slemt nok. I sidste

uge fik jeg næseblod, da han ville sige godmorgen til mig.

Ingen må vide noget om Lasse og Stinas lillebror, Gnom med den lave pande og de brede skuldre.
Kammeraterne tror, han er åndssvag, men det er han bestemt ikke. Hvor meget, han kan, finder Lasse og Stina

først ud af, da de tager ham med en tur i skoven...

OM FORFATTEREN
Mogens Lyhne (f. 1945) er en dansk forfatter og oversætter. Han debuterede med romanen Anders og

damerne. En roman om sex og vold i 1974 og har siden udgivet flere romaner, heraf flere for børn og unge.
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