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Mørkemøder Vibeke Marx Hent PDF Huset ligner et helt almindeligt hus, konstaterer Memory, da han bliver
anbragt på Bjerget, men inden for murene sker der uhyggelige ting, og læner man sig op ad væggene, svider

det i huden.
Memory er lige ved at gå i panik, da nogen slæber ham baglæns ned ad trappen. Han havner i et lille rum i

kælderen. Her holder de tavse deres mørkemøder, og måske kan de afsløre nogle af husets hemmeligheder. De
kan i hvert fald hjælpe Memory i kampen mod Stan og Giveren og de andre voksne, som ikke fatter noget
som helst, og de tilbyder ham at blive en af de tavse. Men for at blive det skal man sluge en edderkop ...

Mørkemøder er første del af en trilogi om Børnenes Bjerg. En barsk og rørende ungdomsroman om at lære at
klare sig i en verden, hvor man kun har de voksne, der får penge for at være sammen med én, og hvor man
meget let bare bliver én, der optager ‘en plads’. Men også en verden, hvor varme venskaber trods alt kan

opstå og ændre alt.

 

Huset ligner et helt almindeligt hus, konstaterer Memory, da han
bliver anbragt på Bjerget, men inden for murene sker der uhyggelige

ting, og læner man sig op ad væggene, svider det i huden.
Memory er lige ved at gå i panik, da nogen slæber ham baglæns ned
ad trappen. Han havner i et lille rum i kælderen. Her holder de tavse

deres mørkemøder, og måske kan de afsløre nogle af husets
hemmeligheder. De kan i hvert fald hjælpe Memory i kampen mod
Stan og Giveren og de andre voksne, som ikke fatter noget som helst,
og de tilbyder ham at blive en af de tavse. Men for at blive det skal

man sluge en edderkop ...

Mørkemøder er første del af en trilogi om Børnenes Bjerg. En barsk
og rørende ungdomsroman om at lære at klare sig i en verden, hvor
man kun har de voksne, der får penge for at være sammen med én,
og hvor man meget let bare bliver én, der optager ‘en plads’. Men
også en verden, hvor varme venskaber trods alt kan opstå og ændre

alt.
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