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En som Hodder Bjarne Reuter Hent PDF Hodder er ikke som de andre drenge. Hans klassekammerater i 3.

klasse synes faktisk, at han er en smule mærkelig. Derfor har han heller ikke rigtig nogen kammerater, så han
holder sig mest for sig selv, hvor han lever i sin egen fantasiverden.En nat kommer der en fe til Hodder og
beder ham om at frelse verden - intet mindre. Det er et uoverskueligt projekt, så Hodder starter med den

lillebitte ø Guambilua ud for Afrikas kyst. Men for at frelse verden må man have en ekspedition, og Hodder
spørger den stærkeste dreng Filip og den smarteste dreng Alex, for de må da kunne hjælpe. Men de siger kun
ja, for at kunne tage fusen på Hodder.Det viser sig dog, at Filip og Hodder har mere til fælles end man lige

skulle tro, og derfor kommer Filip Hodder til undsætning, da han er ved at miste forbindelsen til
virkeligheden.
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