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Børnemagt - da verden gik under Anders Morgenthaler Hent PDF Forestil dig lige, at din skole lukkede, og at
du bare var fri. Fri til at gøre det, du har allermest lyst til. Det lyder lidt som en drøm, ikke?! For vennerne
Malthe, Joakim og Jakob bliver det virkelighed, da deres skole lukker. Det ganske land er i totalt kaos, og
lærerne må finde andet arbejde. De voksne arbejder i døgndrift for at skaffe penge nok til mad. Børnene er
overladt til sig selv. Det er fantastisk – som en evig sommerferie. Men friheden viser sig også at have en pris
for børnene. Efterhånden som efteråret bliver til vinter, føler Malthe, Joakim og Jakob sig presset af nye

problemer. Der opstår bandekrige i gaderne, og kampene børnene imellem eskalerer. Og Malthes og Joakims
venskab bliver sat på en alvorlig prøve. Anders Morgenthaler er filminstruktør, børnebogsforfatter og

illustrator. Børnemagt er hans første roman for børn, men han har adskillige billedbøger, højtlæsningsbøger
og sågar en ABC bag sig.
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