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De kom krybende i smug, som om de listede sig ind i verden, mens vi alle sammen kiggede den anden vej.
(citat fra bogen) Ade elsker at bo øverst i boligtårnet. Når han ser ud af sit vindue, føler han, at han kan se hele
verden under sig. Ades mor ser sjældent ud og hun nægter at forlade lejligheden og overlader i stedet mere og
mere til Ade, imens hun selv sover det meste af tiden. En dag begynder de omkringliggende boligblokke
pludselig at falde sammen. Folk falder på mystisk vis døde om. Og en mærkelig plante dukker op. Deres tårn
og hjem er pludselig ikke længere sikkert.
Ade og hans mor er fanget og der er ingen vej ud ... Pressen skriver: »Jeg følte, at jeg læste med iltmaske på!
Det vil sige, at jeg fik det lige så klaustrofobisk som Ade, mens jeg vænnede mig til kun at være inde i tårnet.
Og det var lige så skræmmende og spændende […] Drengen i tårnet. Åh, hvor kan jeg godt lide ham!« –
Jannie Schjødt Kold, Weekendavisen »Man bliver grebet fra første side, og bogen er svær at lægge fra sig […]
Man forstår, hvad der er på spil, når man som Ade kommer i en situation, hvor man skal klare meget mere,
end man tror, man kan.« – Lektør »Lige præcis hvad moderne YA-litteratur skal indeholde.« – Eva,
Bookeater.dk
Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. m. Jensen.

mellem 1637 og 1642.
Et af Danmarks mest kendte bygningsværker Rundetaarn blev bygget af Christian 4. w Når en forfatter
skriver en historie, finder han på de personer, der optræder i historien, og den verden, de lever i. Æske fra
Daells Varehus med fint messing juletræ og 5 glasklokker med forskellige messingting indeni.
Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt Mod slutningen af 1600-årene blev krongodset i Danmark opdelt i
12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde skulle. hansen agerhØnen e - paradisÆblerne p
advendtholdningen: 'agerhØnen' angst grundvilkÅr - accept af angsten Juleaften ringede telefonen hjemme hos
direktøren for det svenske vin og spritmonopol. Josefine, Ottesen, forfatter, fantasy, eventyr, adventure, kendt
børnebogsforfatter, prisbelønnede børnebøger. - sagde han. mellem 1637 og 1642. Er dit spil gået i
hårdknude fordi du mangler ord med R. mellem 1637 og 1642. - sagde han. hvad har vi lÆrt siden 1968 og
hvordan. Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt Mod slutningen af 1600-årene blev krongodset i
Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde skulle. Æske fra Daells Varehus med fint
messing juletræ og 5 glasklokker med forskellige messingting indeni. besÆttelsen 1940 - 45.

