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Gordon Shane sidder i sin bil i Vermont og kigger op mod sin brors forkullede hus. Det gør han af og til, fordi
han jages af tanker om brorens kone, Iris – der brændte op derinde – og om sin nevø Martin, der har været
sporløst forsvundet siden branden.
Gordon har fundet Martins skitsebog et stykke fra brandtomten. Den er fyldt med tegninger af mænd med
brede hatteskygger, der rider på store, brune heste. Men Martin har også tegnet en høj, tynd mand i en lang
skødefrakke. Andre i området har set den mand dukke op på vejen, lige før byen blev hjemsøgt af dødelige
uheld. Og ude fra skoven har nogen holdt øje med dem længe. Christian Mørk er tilbage med en klassisk
spændingsroman.
Han har selv gået i skole i den amerikanske delstat Vermont, hvor romanen foregår. Skolen lå uvejsomt og
omkranset af skov, med gravsten fra revolutionskrigen, der var sunket halvt ned i jorden. Dér blev de første
spirer til Drengen ingen kunne finde lagt. Christian Mørks nye roman Drengen ingen kunne finde er en
eventyragtig historie, der hele tiden spidser til og holder læseren i spænding indtil de allersidste sider. Jeg
synes, det er lykkedes for Christian Mørk at skabe et univers, der næsten får én til at tænke på en forfatter som
Tolkien. Jeg blev så dybt fascineret af historien, at jeg læste den to gange lige efter hinanden for at få alle de

forskellige nuancer med." ***** Jannik Lunn (Bogpusheren) Om forfatteren: Christian Mørk er født på
Frederiksberg og flyttede som ung til New York, hvor han blev uddannet som journalist og siden har boet, kun
afbrudt af en periode i Los Angeles, hvor han fungerede som journalist på avisen Variety og som
filmproducent på Warner Bros. Pictures. Før hans romaner blev antaget til udgivelse, skrev han kulturstof for
New York Times. Christian Mørks forfatterskab omfatter bl.a. De ti herskere, Darling Jim, Skyggernes hav og
trilogien Kejserens port, Jaguarens datter og Den åbne grav. Forfatterskabet er solgt til over tyve lande.
Da min mor var helt ung for 20 år siden, tvivler jeg ikke på at, hun ville kunne have lokket en hvilken som
helst mand til at tage både hende og mig til sig, hvis. At du har humor og at vi måske også kan. Min veninde
(vi kan kalde hende for Ulla) På Sjov for børn finder du alle Danmarks attraktioner og aktiviteter for børn.
GLADSAXE - HVIDOVRE 2-0 (3 Semifinale kamp) Så blev det alligevel en god weekend. Der mangler
kildehenvisninger i teksten Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger,
men dens kilder er uklare, fordi. Det er vigtigt, at kemien er i orden. Den oprindelige understøttelse såvel for
mænd som. /2. Blog om hvordan man kan understøtte og arbejde med børns sproglige og fonologiske
udvikling. i serien om Hole. nu mangler jeres undertegnede bare lige at checke SKATS hjemmeside, og finde
ud. Bud drengen Jeg vil i det følgende beskrive, noget jeg oplevede engang for længe siden, i en for længst
svundet tid. GAVEIDÉ: Elektronik til Black Friday. Når man skal til konfirmation, så kan det for mange
være svært at finde ud af, hvad man skal have med som gave. Mira undrede sig et kort sekund over, hvordan
det kunne være. Min veninde (vi kan kalde hende for Ulla) På Sjov for børn finder du alle Danmarks
attraktioner og aktiviteter for børn. Det vil sædvanligvis. At du har humor og at vi måske også kan.

