
Bødlens Bud
Hent bøger PDF

K\u00e5re Bluitgen
Bødlens Bud K\u00e5re Bluitgen Hent PDF ”Han kylede skydepræmier og nikkedukkemedaljer gennem

stuen, en hel stak Dansk Politi flagrede som opskræmte duer, og han skrev det, mens han skreg det: hen over
scrapbogen og vælgerforeningens medlemsliste, på fjernsynsskærmen, i den sorte bog med det hvide kors, på
malerierne og på spejlet. Blodet løb fra såret ned ad underarmen, krydsede tilbage over den panikslagne

pulsåre og prikbombede lagenet. Og med saksen klippede han drengens hoved ud, ud fra dér, hvor det ikke
hørte hjemme, ud af den sort-hvide éndimensionale verden. Med bajonetten skar han guldknapper og

distinktioner af, stoppede og stirrede på skabet med hjemmeværnsmaskinpistolen.” Lars’ hverdag består af
lige dele jalousi og overlevelse. Af Camilla, og et selvrepeterende gymnasium. Inden sin 18-års dag flytter

han i kollektiv, hvor Ivan har nøglen til verden udad, andre til verden indad. Men begge steder spærres vejen.
Af Bødlens Bud.

 

”Han kylede skydepræmier og nikkedukkemedaljer gennem stuen, en
hel stak Dansk Politi flagrede som opskræmte duer, og han skrev det,

mens han skreg det: hen over scrapbogen og vælgerforeningens
medlemsliste, på fjernsynsskærmen, i den sorte bog med det hvide

kors, på malerierne og på spejlet. Blodet løb fra såret ned ad
underarmen, krydsede tilbage over den panikslagne pulsåre og

prikbombede lagenet. Og med saksen klippede han drengens hoved
ud, ud fra dér, hvor det ikke hørte hjemme, ud af den sort-hvide
éndimensionale verden. Med bajonetten skar han guldknapper og

distinktioner af, stoppede og stirrede på skabet med
hjemmeværnsmaskinpistolen.” Lars’ hverdag består af lige dele

jalousi og overlevelse. Af Camilla, og et selvrepeterende
gymnasium. Inden sin 18-års dag flytter han i kollektiv, hvor Ivan
har nøglen til verden udad, andre til verden indad. Men begge steder

spærres vejen. Af Bødlens Bud.
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