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Tvillingerne Bertha Holst Hent PDF Tvillingerne havde de samme solbrændte ansigter. Det samme udtryk i
de spillende øjne og de samme kraftigt byggede og små skikkelser. Altid var de i bevægelse. Men aldrig dér,
hvor man havde brug for dem. I stedet altid dér, hvor de ikke skulle være. Her er historien om tvillingerne
Tops og Props, der bor alene med deres far efter moderens død. Som 12-årige sendes de væk for at blive

opdraget hos deres strenge faster Anna. Og dette kun fordi de har hjulpet den stakkels Marie med at få hendes
kæreste ud af arresten. En god gerning, der tolkes som frækhed. os fasteren går det ikke meget bedre og en
række af uheld i den nye skole – blandt andet en hændelse, der involverer en cigar med knald i – fører

tvillingerne lige i armene på skolens inspektør. En mand, der dog har mere forstand på børn, end man lige
skulle tro.
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