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”Det betyder, at der er sat fælder, som eks-
ploderer, når man går derind. For eksempel 
kan der være spændt snore ud, som er svære 
at se. Hvis man støder ind i sådan en, kan hele 
bunkeren ryge i luften. Tyskerne gjorde det 
ved nogle af dem, inden de forlod dem. Det er 
især den yderste dør, der er farlig.”

Mark hjerte begynder at banke hurtigt, og 
han kaster et hurtigt blik på Nanna. De har lige 
åbnet den yderste dør i bunkeren. Hvis den 
havde været armeret, var det hele sprængt i 
luften.

”Nå, men jeg smutter,” siger Beck. ”Det er 
ved at være tid til at spise frokost. Sig til, hvis 
der er andet, jeg kan hjælpe med.”

”Ja, tak,” siger far. ”Jeg er glad for, at du fik 
fyret til at virke.”

Beck smiler og går, men standser. ”Stigen fra 
huset er forsvundet. Hvis I ser en ligge et sted, 
så hører den til det hus, jeg har lejet.”

”Vi skal nok se efter den,” siger far.

Kapitel 3

Da de nærmer sig deres sommerhus, ser de, at 
far sidder på terrassen og taler med en frem-
med mand. Parasollen er slået op, og der står 
en bakke med glas og en kande på bordet.

”Det er Beck inde fra nabohuset,” siger deres 
far. ”Sæt jer og få noget at drikke. Hvis I har 
gået langt, har I brug for væske.”

De hilser på Beck og sætter sig. Mark skæn-
ker saft til Nanna og sig selv, mens Beck ser 
undersøgende på dem.

”Beck er vores nabo. Han bor i huset lige der 
ovre.” 

Deres far peger på huset, hvor Mark snuppe-
de stigen. ”Jeg fortalte om bunkeren, og Beck 
siger, at det er farligt at gå ind i den.”

”Det er rigtigt,” bryder Beck ind. ”Den er 
helt sikkert armeret med sprængstof.”

”Hvad er armeret?” spørger Nanna. 


