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"Vagtmesteren slog ud med hånden uden at se på mig."Politiet er kommet efter dig," sagde han.Jeg kiggede på
betjenten."Vi prøvede at finde dig derhjemme," sagde han. "Din nabo sagde at du var gået på arbejde. Vi skal
snakke lidt med dig, så jeg står her og prøver at overtale din chef til at give dig fri.""Er det på grund af det i
går?" sagde jeg."Vi vil have en vidneforklaring angående skyderiet i går," sagde betjenten og vendte blikket
mod vagtmesteren. "Din mand her skal bare forhøres som vidne, han har ikke gjort noget.""Det ville jeg ikke
udtale mig så sikkert om," sagde vagtmesteren."Kan du undvære ham?""Til enhver tid, han er sgu ikke
uundværlig."17-årige Jacobs trivielle liv som postbud bliver brutalt afbrudt, da der sker et mord på hans
kollegium, der vender op og ned på det hele og tvinger ham til at kaste et alvorligt blik på sig selv og sit eget
liv. Claes Johansens spændende ungdomsbog handler om skilsmisse, soldaterliv, kærlighed, venskab og ikke
mindst om ungdomsliv i de tidlige 80‘ere.
Den danske forfatter Claes Johansen (f. 1957) debuterede i 1986 med "Frygtelige Vera og andre noveller".
Sidenhen er det blevet til et væld af bøger, der strækker sig over genrer som børnebøger, historiske romaner,
noveller, voksenbøger og romaner."Man lukker bogen med et sug i maven ... Der er godt med idé og substans i
denne historie. Den er velskrevet som få." Det Fri Aktuelt"En voldsom begivenhed (et mord) et plottets
igangsætter, som med Jakob som jeg-fortæller præsenterer os for en teenager i dagens Danmark ... Et tema,
som gennem de sidste 10-15 år (men absolut med skiftende held) er blevet behandlet i ungdomslitteraturen,
kommer med en original komposition til at leve på ny og spændende vis." Mogens Bille, Lektørudtalelse

Jack Black, Kevin Hart og Dwayne Johnson gi'r den maks gas, og det er hylemosomt. Jack Black, Kevin Hart
og Dwayne Johnson gi'r den maks gas, og det er hylemosomt. Jhpiego provides the global health community
with information, expertise and opportunities to support high quality health systems in limited-resource
settings. Bestsellerforfatter John Green, som står bag fænomenet ‘En flænge i himlen‘, ‘Paper Towns’,
‘Gåden om Alaska‘ og ‘Endnu en Katherine‘, er tilbage.
Jack Black, Kevin Hart og Dwayne Johnson gi'r den maks gas, og det er hylemosomt. En filmatiseringen af
John Greens bestseller, om kærlighed, kræft og unikt venskab. Om forfatteren. noget el. Forestil dig en
verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Jack
Black, Kevin Hart og Dwayne Johnson gi'r den maks gas, og det er hylemosomt. Helt og holdent og
storsmilende. Forside Kontakt, medlemskab - om os Kirkebio, ideer, legal filmvisning Materialer
Filmlitteratur Gabriel Interfilm Kurser Foredrag Kirke og Films historie Affaldsindsamlingen i Torslunde
succes eller fiasko. Om forfatteren. Forside Kontakt, medlemskab - om os Kirkebio, ideer, legal filmvisning
Materialer Filmlitteratur Gabriel Interfilm Kurser Foredrag Kirke og Films historie Affaldsindsamlingen i
Torslunde succes eller fiasko. Det var en succes ud fra det synspunkt at der tilsyneladende er mindre affald
langs vejene end i tidligere år. Forestil dig en verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene skal sørge for
menneskene i svævebyernes overlevelse. Om forfatteren. Du skal finde lommetørklæder frem hvis du skal se
’En Flænge i Himlen’. Der er aldrig et kedeligt øjeblik når vi ser en genial film eller tv-serier.
Ingen, der nogensinde har nydt at læse en bog, må kunne undgå at blive glad i låget af denne lille, fine,
franske finurlighed af en feel good-ro En af Sydamerikas største litterære talenter er inspireret af virkelige
hændelser i sin roman om politik, ideologi og en familie i sammenbrud. Helt og holdent og storsmilende.

