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Drengestreger Joan Bach Ludvigsen Hent PDF På den anden side af døren, bag glasruden, står en mand. Helt
stille. Han er stor. Stor, bred og skaldet. Og han stirrer på Erkan. Uvilkårligt træder Erkan et skridt tilbage.
Mandens øjne mere end stirrer, de sluger Erkans mindste bevægelse, mens han tager høretelefonen ud af det
ene øre. Hans hjerte dunker. Det er sommer i København, da et ungt avisbud findes myrdet – skudt på klods
hold. Bandekriminaliteten koger. Kim og Dennis var der. De fik blod på tøjet. Nu er de på flugt fra politi og
bander. De var bare på vej hjem fra byen – eller var de? Drengestreger er en roman om et mord. Vi kommer
ind under huden på de mennesker, der på den ene eller anden måde er involveret. Romanen er skrevet i en
direkte og nutidig stil. Historien forgår nu og her i dagens Danmark og henvender sig til unge mennesker,

men voksne kan sagtens læse med!

 

På den anden side af døren, bag glasruden, står en mand. Helt stille.
Han er stor. Stor, bred og skaldet. Og han stirrer på Erkan.

Uvilkårligt træder Erkan et skridt tilbage. Mandens øjne mere end
stirrer, de sluger Erkans mindste bevægelse, mens han tager

høretelefonen ud af det ene øre. Hans hjerte dunker. Det er sommer i
København, da et ungt avisbud findes myrdet – skudt på klods hold.
Bandekriminaliteten koger. Kim og Dennis var der. De fik blod på
tøjet. Nu er de på flugt fra politi og bander. De var bare på vej hjem
fra byen – eller var de? Drengestreger er en roman om et mord. Vi
kommer ind under huden på de mennesker, der på den ene eller

anden måde er involveret. Romanen er skrevet i en direkte og nutidig
stil. Historien forgår nu og her i dagens Danmark og henvender sig



til unge mennesker, men voksne kan sagtens læse med!
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