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Future city 1: Ruinbyen Lise Bidstrup Hent PDF Kugler af ild dækker den sorte himmel. Alt omkring ham er
et virvar af lys, ild og røg. Folk skriger. Det brager. Huse falder sammen, og træ og sten flyver gennem luften.
Han dukker sig og løber. Det føles, som om han ikke kan få luft. Hans ben bevæger sig, men han kommer

ingen vegne. Storm er alene. Hans forældre er væk, og verden er gået under. I hvert fald næsten. Han må klare
sig selv, og det er hårdt. Så møder han pigen Kuba, der tager ham med til byen Future City, hvor hun bor
sammen med alle de andre børn, der har overlevet katastrofen. Sammen beslutter de sig for at finde ud af,

hvad der er sket - også med alle de voksne, der virker så onde. Bind 1 i en spændende dystopi for målgruppen
8 til 11 år. Der er i alt tre bind i serien. For både piger og drenge.

 

Kugler af ild dækker den sorte himmel. Alt omkring ham er et virvar
af lys, ild og røg. Folk skriger. Det brager. Huse falder sammen, og
træ og sten flyver gennem luften. Han dukker sig og løber. Det føles,

som om han ikke kan få luft. Hans ben bevæger sig, men han
kommer ingen vegne. Storm er alene. Hans forældre er væk, og

verden er gået under. I hvert fald næsten. Han må klare sig selv, og
det er hårdt. Så møder han pigen Kuba, der tager ham med til byen
Future City, hvor hun bor sammen med alle de andre børn, der har
overlevet katastrofen. Sammen beslutter de sig for at finde ud af,
hvad der er sket - også med alle de voksne, der virker så onde. Bind
1 i en spændende dystopi for målgruppen 8 til 11 år. Der er i alt tre

bind i serien. For både piger og drenge.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Future city 1: Ruinbyen&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


