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Bjerget brænder Vibeke Marx Hent PDF Bjerget brænder. Memory bliver brat vækket ved lyden af et skrig og

slæbt ud i den kolde, mørke nat, mens børnehjemmet går op i flammer. Børnene flyttes til en gammel
feriekoloni, hvor de skal bo indtil videre. Her taler fortiden til Memory, og han oplever uhyggelige ting på det

nye sted, når han ser igennem en kikkert i et mærkeligt, gammelt observatorium. Er det virkelighed eller
fantasi? Den sadistiske vogter Hilmer er i al fald smertefuld virkelig, og han skyr ingen midler i afstraffelsen
af børnene. Ved mørkemøderne forsøger De Tavse – vennerne Hjerne, Drøm, Power, Kryb og Memory – at
holde modet oppe hos hinanden i en barsk og udsigtsløs hverdag. Alle har de sår på sjælen, men udviser
samtidig en rørende omsorg for hinanden. BJERGET BRÆNDER er andet bind om de anbragte børn på

Børnenes Bjerg, som vi traf første gang i MØRKEMØDER.
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