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Den unge pige Ene lever en meget isoleret tilværelse, men så en dag holder der en fornem karet foran huset,
og Ene får at vide, at hun blev født som prinsesse i et fjernt kongerige. Det lyder som et eventyr ... men hun
opdager snart, at virkeligheden byder på store farer.
Hvem kan hun stole på?Hvem vil dræbe hende?Hvem skal arve riget? Hun eller en af de to unge prinser, som
stærke kræfter hellere ser på tronen?Hvilken rolle spiller den mystiske medaljon hun fik af sin plejemor?Og er
hun overhovedet prinsesse eller blot en brik i et morderisk spil om tronen?Svarene findes i DET SKJULTE
TÅRN, men kan hun finde det sagnomspundne tårn i tide? Rigets skæbne og Enes liv afhænger af det!En
forrygende spændingsroman for unge i alle aldre!
Agger kirke ligger i det sogn, der har givet navn til Agger Tange umiddelbart nord for Thyborøn Kanal. 27.
Da rigsadmiral Herluf Trolle 1544 ægtede Birgitte Gøye, fik han i medgift med hende Græsegård og
Hillerødsholm. Barokkens kirkearkitektur Barokken. Barokkens kirkearkitektur Barokken. Egner ble født
som det siste av tre søsken i en kjøpmannsfamilie på Kampen i Oslo; han var 12 og 14 år yngre enn søsknene.

Agger kirke ligger i det sogn, der har givet navn til Agger Tange umiddelbart nord for Thyborøn Kanal. Enya
1–6. Barmhjertighet ser på behovet, ikke på årsaken til det. Barn er barn hvor de enn ferdes. Barmhjertighet
ser på behovet, ikke på årsaken til det. december 2013. Nyheder fra 2013. Barokkens kirkearkitektur
Barokken.
Det er samtidig ved Limfjordens vestlige ende. 27. Faren Magnus Egner drev. december 2013. Den er
bragt ved udgangen af hvert år. december 2013. Hun ved ikke selv, hvor hun kommer fra, og hvad det er for
en mærkelig kraft, hun har.

