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Et spring i tiden Madeleine L\u0027Engle Hent PDF En hæsblæsende sci-fi-historie om tre børn, der rejser i
tiden, og kæmper mod et mystisk og skræmmende væsen, der prøver at overtage verdensherredømmet.

Disneys store familiefilm baseret på romanen har premiere 8.marts 2018 i DK. Pigen Meg Murray og hendes
geniale lillebror Charles, hvis far er forsvundet sporløst, får en mørk og stormfuld nat besøg af den spøjse
gamle dame, mrs. Vad, som afslører, at hun ved, hvor faren er. Søskendeparret erfarer også, at faren, der var
videnskabsmand, har fundet ud af, hvordan man rejser gennem tid og rum. De begiver sig nu sammen med
deres ven Calvin ud på en eventyrlig rejse for at finde deres far, og snart ender de tre børn på en fremmed
planet, der herskes af en gigantisk ond hjerne kaldet IT, og de må nu samle alt deres mod og alle deres

forskellige kundskaber for at redde ikke bare faren og hinanden, men også resten af verden.
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