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Ingen vej tilbage Aage Brandt Hent PDF Igen sætter en international trend sine spor i den danske muld med
denne "roadmovie" som ungdomsbog i et dansk miljø. Bogens dramatiske handling opstår i skæringspunktet
mellem personernes færden. Den 10-årige Lasse stikker af for at redde sin syge hund, Tøsen, fra at blive

aflivet, og gemmer sig i en bil. Det viser sig at være den bil, den ungdomskriminelle Jønne stikker af i. Han
flygter dels fra pengeudlånere og narkohajer samt fra et bankrøveri, hvor han dræbte en bankassistent. Der
skydes meget, og slås mange ihjel i denne bog, men mordet på bankassistenten er kun en biting, inden det
endelige opgør, hvor de onde får, hvad de kan tilkomme, og hvor de andre overgiver sig. Det er en bog, der
rummer samme moralske holdning til tilværelsen og kriminalitet som en amerikansk krimifilm, og som derfor
vil kunne fange samme målgruppe som filmen. Rendyrket og hårdkogt underholdning for de ældste børn og

unge. Per Drustrup Larsen © IBC

 

Igen sætter en international trend sine spor i den danske muld med
denne "roadmovie" som ungdomsbog i et dansk miljø. Bogens

dramatiske handling opstår i skæringspunktet mellem personernes
færden. Den 10-årige Lasse stikker af for at redde sin syge hund,
Tøsen, fra at blive aflivet, og gemmer sig i en bil. Det viser sig at
være den bil, den ungdomskriminelle Jønne stikker af i. Han flygter
dels fra pengeudlånere og narkohajer samt fra et bankrøveri, hvor

han dræbte en bankassistent. Der skydes meget, og slås mange ihjel i
denne bog, men mordet på bankassistenten er kun en biting, inden
det endelige opgør, hvor de onde får, hvad de kan tilkomme, og hvor
de andre overgiver sig. Det er en bog, der rummer samme moralske
holdning til tilværelsen og kriminalitet som en amerikansk krimifilm,

og som derfor vil kunne fange samme målgruppe som filmen.
Rendyrket og hårdkogt underholdning for de ældste børn og unge.
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