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Det Onde - flugten Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Ina bor sammen med sin far, der er præst, i
byen Primus. Primus er ikke en helt almindelig by. Der må kun bo 999 indbyggere, og kommer der flere,
bliver de taget af Det Onde. Det Onde holdes under kontrol af borgmester Thor, der styrer byen med hård
hånd. Hver morgen samles alle skolebørn på torvet og siger godmorgen til borgmesteren. Han truer børnene

med Det Onde. Men hvem og hvad er Det Onde?

En morgen kommer der to fremmede børn til byen. Og hvad gør man, når der nu er for mange mennesker i
byen?

Alt det og meget mere forsøger Ina at finde ud af. Hun får hjælp af de to fremmede børn - Freja og Bardur.
Sammen bliver de kastet ud i et magisk eventyr for at finde sandheden.
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