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Lulli, Andy og midlerne Thøger Birkeland Hent PDF De énæggede tvillinger Lullu og Lilli og deres ven,
Andy, har foræret de penge, de har tjent ved at slå græs for beboerne i havekolonien Solglimt, til deres mødre,
Vita og Ellinor, så de kan få råd til en tiltrængt ferie. De tre venner står nu uden en klink på lommen. Da får
de den idé at lave et vagtselskab. Vagabonden Otto giver dem nogen fiduser, som skal gøre kunderne møre.
Om natten lusker de tre makkere rundt og laver »spor« efter »tyve«, og forretningerne kommer så småt i
gang. Det hele er tæt på at ende gruelig galt, da politiet henter Otto, men heldigvis har pensionistvennerne

Traktor-Kaj, Studenten, Den Lydtætte og Grillkyllingen både hjertevarme og sans for humor.

Som i seriens tre første bøger – Lulli, Lulli, Andy og andre folk, Lulli, Andy og Birgerbanden – skiftes Lilli og
Lullu til at fortælle.

 

De énæggede tvillinger Lullu og Lilli og deres ven, Andy, har
foræret de penge, de har tjent ved at slå græs for beboerne i

havekolonien Solglimt, til deres mødre, Vita og Ellinor, så de kan få
råd til en tiltrængt ferie. De tre venner står nu uden en klink på

lommen. Da får de den idé at lave et vagtselskab. Vagabonden Otto
giver dem nogen fiduser, som skal gøre kunderne møre. Om natten

lusker de tre makkere rundt og laver »spor« efter »tyve«, og
forretningerne kommer så småt i gang. Det hele er tæt på at ende

gruelig galt, da politiet henter Otto, men heldigvis har
pensionistvennerne Traktor-Kaj, Studenten, Den Lydtætte og

Grillkyllingen både hjertevarme og sans for humor.

Som i seriens tre første bøger – Lulli, Lulli, Andy og andre folk,
Lulli, Andy og Birgerbanden – skiftes Lilli og Lullu til at fortælle.
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