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Drengen fra krematorium D Henriette Rostrup Hent PDF Drengen fra Krematorium D er første bind i
Henriette Rostrups nye trilogi Den Døde By. En dystopisk spændingsroman til børn og unge.

Hovedpersonen Alif bor sammen med en flok andre børn i et krematorium i udkanten af Den Døde By. Her
overlever børnene ved at jage og samle – men hele tiden jagtes de selv af de store, blodtørstige ulve, der

hærger i udkanten af byen. Alle de voksne er blevet ramt af sovesygen – og når børnene vokser op, falder de
selv i søvn – for aldrig at vågne igen. Men måske er der håb for børnene i Den Døde By. Legenderne taler om

en pige med et mærke på sin højre hånd, som måske kan bryde ulvenes magt …
Til børn og unge på 11-15 år, der elsker fantasy, dystopia og spænding.
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