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Børnecentralen Claes Johansen Hent PDF Nicolas far stivnede, da hun nævnte ordet Børnecentralen. Han
lagde kniv og gaffel fra sig. Nicola så på ham og blev næsten forskrækket. Hendes far var pluselig blevet
kridhvid i ansigtet. Han kunne mærke, at hun selv begyndte at ryste en smule. Hvad vidste hendes far om

Børnecentralen?

Fra det øjeblik, Nicola hører om Børnecentralen, bliver der vendt op og ned på hendes liv. For Nicola må
bogstavligt talt gå gennem ild og vand for at redde menneskeheden fra den ulykke, nogle griske pengemænd

er ved at nedkalde over den...

Nicola er skilsmissebarn og ret utilfreds med sin skæbne og fuld af protest. De voksne omkring hende forstår
hende ikke. Der er mange voksne, der ikke forstå deres børn, og derfor findes Børnecentralen, hvor umulige
børn bliver sendt hen og genmanipuleres, så de siden er føjelige, glade, men uden personlighed og initiativ.
Da Nicola angives, starter en uhyggelig jagt, som til sidst ender med anbringelse - men hun flygter, og så

begynder historien for alvor at tage fart.

LEKTØRUDTALELSE
Bogen er en science-fiction med handlingen placeret i nutiden i et fiktivt, men genkendeligt miljø. ... Bogen
er spændende og ret let at læse. Den har en idé om totalitærstyre og pengemagt, som er nem at afkode, og

med børn i spændingsfeltet vil læsere fra 5. klasse engageres og tage stilling. Sproget er ... afpasset
aldersgruppen, hvor den i undervisningen kan indgå i genrelæsning og til debat - foruden fritidslæsning. -

ngrid Jensen, lektør
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