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Det fjerde rige Maria Nygren Hent PDF Blenda er en enspænder, som drømmer om at være i centrum og
kunne bestemme det hele. LSD er dygtig i skolen, men mangler selvtillid og livsgnist. Penny tilpasser sig og

har for længst glemt, hvem hun selv er.

Sammen læser de tre piger om Hitlers magtovertagelse i et gruppeprojekt, og pludselig opdager de, hvordan
skolens dronning, Hedvig, kan væltes.

Og opskriften er helt enkel: Find noget, som forener alle, og fortæl dem så, hvor særlige de er, og at de
fortjener bedre. Ligesom Hitler gjorde med tyskerne efter Første Verdenskrig. Alle, som føler sig usynlige og

udenfor på skolen, vil takke dem.

Men snart glemmer Blenda, hvad hun virkelig kæmper for. Det vigtigste er nu at forblive ved magten. For
enhver pris.

"Det fjerde rige" er en moderne bog om magt, manipulation og mobning.
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