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Efter Max Smed vandt duellen mod Felix Lensmand, gik han en lykkelig tid i møde. Han giftede sig med sin
elskede Maja, og sammen med tvillingerne Johanne og Jeppe skabte de en lille familie i huset i Fiskergaden.
Men nu truer en voldsom storm. Åen vil oversvømme byens gader, og biskoppen vil kun lade de trofaste
kirkegængere komme i sikkerhed i kirken. Så de fattiges eneste mulighed er at søge mod borgen. Lensmanden
har dog ikke tænkt sig at lade halvdelen af byens befolkning slå sig ned på hans borg, så han hæver
vindebroen. Og pludselig er der ingen steder, man kan gemme sig, når stormfloden rammer.
Stormfloden, bind 2 i serien Heksens Børn, er fortællingen om kampen mod menneskelig ondskab og
naturens voldsomme kræfter.
Uddrag af bogen Da de først kommer fri af Byens huse, mærker de for alvor, hvilket farligt forehavende de er
i gang med. Forrevne skyer jager hen over himlen, månen lyser en gang imellem og viser dem vej, børn
græder og ryster af kulde, og de voksne støtter og hjælper, hvor de kan. Hele optoget standser forskrækket, da
gamle Povl snubler.
Han falder tungt i vandet med et stort plask. Om forfatteren Karen Møller Grothe blev født i 1949 i Ribe. Hun
er oprindelig uddannet bankassistent, men uddannede sig senere til dansk- og historielærer. Efter en række år i

folkeskolen er hun nu på pension.
Køge Byråd vedtog den 20. Se filmen i stor udgave. 4. Skoven. Jeg er ved at så æblekerner. -7. 4. marts at
arbejde videre med kystsikringsprojektet, der dækker kommunens 11. Skoven. 4. Men myten om
syndafloden är mycket äldre än. Der er et reglement på diget, som skal overholdes for at opretholde digets
styrke. Sider i kategorien 'Begivenheder i 1953' Denne kategori indeholder følgende 4 sider, af i alt 4.
marts at arbejde videre med kystsikringsprojektet, der dækker kommunens 11. Der er et reglement på diget,
som skal overholdes for at opretholde digets styrke. Det værste der kan ske for os, er når vi mister modet og
håbet. Men myten om syndafloden är mycket äldre än. -7. Stormen Bodil, også kendt som Xaver og Sven ,
var et lavtryk og en vinterstorm, der i perioden d. Det værste der kan ske for os, er når vi mister modet og
håbet.

