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Drengen, der løb væk John Boyne Hent PDF Noah løb hjemmefra tidligt om morgenen – før solen stod op,
før hundene vågnede, før duggen holdt op med at falde.

Otte-årige Noahs problemer ser ud til at forsvinde lidt, hvis han IKKE tænker på dem. Så han løber væk ud ad
en ukendt sti igennem den ukendte skov.

Inden længe kommer han forbi en butik – men den er ikke helt almindelig. Det er en LEGETØJSBUTIK fuld
af det mest UTROLIGE legetøj, der stråler med den vidunderligste magi. Her møder Noah en meget

usædvanlig legetøjsmager. Han har en eventyrlig og forunderlig historie at fortælle om magiske løbeture og
brudte løfter. Og Noah kommer med på en rejse, der kommer til at ændre hans liv. (Og måske også dit.)

John Boyne er også forfatter til "Drengen i den stribede pyjamas", der er filmatiseret.
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