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Drengehjemmet - Mørke Møder Dorte Roholte Hent PDF Spændende, romantisk og creepy historie om
Emma, hvis nye hjem viser sig at have en dramatisk historie - som ikke er helt overstået endnu, selvom stedet

har stået tomt længe ...

13-årige Emma skal flytte. Det er ikke med hendes gode vilje, men forældrene vil "starte forfra" og har kastet
deres håb og penge efter et gammelt drengehjem, som de nu vil lave til Bed & Breakfast. Ude midt i

ingenting, i en død zone uden wi-fi. Emma er i krise, men hurtigt overskygges hendes egne problemer af
mystiske hændelser i det store, gamle hus. Hvorfor lukkes alle døre pludselig mellem stuerne, når de er

efterladt åbne, og hvem er den lækre Finn i det gammeldags tøj, der dukker op og fortæller om
drengehjemmets grumme historie? Hvad skete der egentlig dengang i 1960'erne, da dele af hjemmet brændte

ned? Og hvorfor vil ingen tale om det?

Mørke Møder er første bind i den paranormale trilogi Drengehjemmet af den populære forfatter Dorte
Roholte. ForMærkelige Mynthe vandt forfatteren Bogslugerprisen 2014 og var indstillet til Orlaprisen 2015.
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