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Klon Kirsten Ahlburg Hent PDF Peter bor alene sammen med sin mor ude på landet. Han er lidt ensom. Der
er langt ind til byen, så der er ikke mange fra klassen, der kommer på besøg. Peter har kun to venner – en kat
og et marsvin. En mørk vinternat sker der noget. Peter vågner med et sæt. Et lys skinner ind gennem vinduet
og i haven er lyset så skarpt, at han får tårer i øjnene. Det er som om lyset har sin egen vilje og trækker ham
ud, som var det en magnet. Ude i haven ser han noget mystisk – det svæver en meter over jorden. Det er ikke
et fly… det er en ufo! Fire væsner kommer hen til Peter. De siger ingenting, de ser bare på ham. Mere kan
Peter ikke huske, for han bliver ramt af en stor kraft. Han falder om på jorden, og alt bliver sort. Det første

han ser, da han vægner igen, er en tro kopi af sig selv. Klon tilhører rødt niveau i Café serien. 1. udgave 2014.
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mystisk – det svæver en meter over jorden. Det er ikke et fly… det er
en ufo! Fire væsner kommer hen til Peter. De siger ingenting, de ser
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