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Farvel til Den hvide dame Orla Nygaard Hent PDF Den hvide dame, Hedevig, spøger stadig i tredje og sidste
selvstændige historie i den lille serie om spøgeriet på herregården Brejninggård.

Hedevig var en adelsfrue, der angiveligt slog sin kokkepige, Alvilda, ihjel med en kniv. Var det i
virkeligheden et uheld? Faktum er i hvert tilfælde, at hun ikke kan finde hvile i sin grav. Hun er blevet set
med en blodig kniv ved voldgraven, og hun benytter hemmelige gange. Der er mange, der har set Den hvide
dame, så det er ikke bare en historie. Så er der jo det med rubinsmykket og den gamle dagbog. Uanset hvad

Tobias, Sebastian og de to unge, der ejer herregården, finder på, så fortsætter spøgeriet.

I tredje bog bliver Tobias og Sebastian endnu engang draget ind i de mystiske begivenheder. De lægger en
plan for at få afsløret, hvad der virkelig skete for mange år siden, da Alvilda blev stukket ned. Hvad betyder

kniven og rubinhalskæden, og hvordan får Den hvide dame fred i graven?

Planen involverer et fotografiapparat, en vinkælder, rubinhalskæden og en udstilling på museet. Har de held
med planen denne gang?

Uddrag fra bogen

Langsomt svævede hun hen imod os. Igen kunne jeg føle den kulde, der kom fra hende. Det var, som om
tiden gik i stå. Mine øjne var fastnaglet til hende. Jeg fulgte hendes mindste bevægelse. Nu standsede hun

foran Mette.

”Åh, nej. Jeg vil ikke. Du må ikke gøre mig noget,” fik hun fremstammet.
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