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Død mand stå Conrad Fields Hent PDF En bog i Gyldendals SPURT-serie: DØD MAND STÅ af danske
Conrad Fields er hårdslående fortælling om den 17-årige Sebastian, som ender i ungdomsfængsel efter en
alvorlig ulykke. Citat fra bogen: ”Du er en køn dreng,” siger hun, inden hun åbner døren. Som om det kan
forklare noget. ”Det er altid jer, der kommer mest galt af sted. Alting kommer lettere til jer, og så ender det tit
med, at I tror, I er udødelige.”     Hun lukker forsigtigt døren efter sig. Mørket omslutter ham helt og aldeles.
Han er fuldstændig alene. Om bogen: Sebastian går i 2. g, men det er drømmen om de hurtige penge, som
driver ham. To tusind for en iPhone, fire tusind for en mountainbike … en computer, tre par Ray Bans og en
iPad. Varerne bliver solgt uden problemer. I weekenden skal den have fuld gas. Damer, drinks og stjålne biler.
Ingen overvejelser. Ingen konsekvenser. Men et enkelt øjeblik ændrer alt. Og da virkeligheden rammer, er der

ingen vej tilbage …

 

En bog i Gyldendals SPURT-serie: DØD MAND STÅ af danske
Conrad Fields er hårdslående fortælling om den 17-årige Sebastian,
som ender i ungdomsfængsel efter en alvorlig ulykke. Citat fra
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