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Børnene fra Pompeji Maria Helleberg Hent PDF 10-årige Gajus vågner en morgen i sit hjem i Pompeji og
opdager, at hans mor og far er gået fra hinanden. Hans mor er flyttet sammen med en anden mand, men Gajus

beslutter sig for at finde hende.

På vejen møder han slavedrengen Kalos, der er stukket af fra sine ejere, og de to slår følge. De møder også
pigen Diana, der er slave i en rig familie og glad for sin opgave med at passe på den nyfødte Julia.

Over dem rumler vulkanen Vesuv, og det er som om naturen holder vejret og bare venter på, at noget
forfærdeligt vil ske.

Børnene fra Pompeji er en historisk roman, der udspiller sig i år 79 efter Kristi fødsel.

Maria Helleberg er født i 1956 og har siden sin debut i 1986 udgivet mere end 80 bøger. Hun er mest kendt
for sine romaner for voksne, men hun har også skrevet mange bøger for børn og unge. Hendes historier
handler ofte om historiske begivenheder med enten virkelige eller opdigtede personer i hovedrollerne.

Første del af fortællingen om Gajus og Kalos fra byen Pompeji.
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