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Ficktjuvens vän Bo R Holmberg boken PDF Måns är äldst. Han är störst också. Han var redan vuxen när jag
var ett litet barn. Våra föräldrar ligger begravda vid sidan av gården. Vi har en gård. Eller ett hus, ett skjul
närmast. Det är på baksidan av huset far och mor ligger begravda. Jag vet nästan inget om dem. Deras namn
vet jag och att de dog av en farsot, men inget mer. Jo, också att far inte var stor utan mager som Grels och jag.

Örn är yngst och minst av bröderna och får krypa in genom fönster och gluggar när det ska rövas skatter. När
bröderna blir tillfångatagna och bortförda av sex främlingar, smyger Örn efter in till staden. Där träffar han

Marta, ficktjuvarnas drottning, hon som har stulit tjugotvå klockor. Hon kallar sig för Martin när hon
ficktjuvar och hon behöver en medhjälpare. Om Örn hjälper Marta kanske Marta kan hjälpa honom att lista ut

var bröderna är.
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