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Drømmetjenerne #1: Evighedens Port Dennis Jürgensen Hent PDF 13-årige Miranda får en aften besøg af sin
drømmetjener, ændrodrill’en Mr. Spoing, som er dimensionsdetektiv fra en anden dimension. De frygtede
Nomaer er i tusindtal på vej mod Jorden. Menneskeheden vil blive udslettet, hvis Nomaerne ikke bliver

stoppet.

Hullerne mellem Jorden og de omkringliggende dimensioner bliver stadig større, og det er delvist Mirandas
skyld. Det bliver nu hendes opgave at afværge Nomaernes ankomst til Jorden, og for at stoppe de

rædselsvækkende dræbere skal Evighedens Port lukkes. Sammen med den jævnaldrende Alex må hun drage
ud med dimensionsdetektiverne for at finde Optaklen. Men det bliver et kapløb mod tiden …

Evighedens Port (DRØMMETJENERNE 1) handler om de mange dimensioner, som eksisterer ud over vor
egen. Den handler om at blive voksen og om at tage ansvaret for sit eget liv. Den handler om at miste og

vokse. Den handler om forelskelse og tillid. Men først og fremmest handler den om Mirandas nervepirrende
kamp for at forhindre Nomaernes invasion, som utvivlsomt vil betyde Dommedag for menneskeheden.
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