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Døden på Vestvolden Linette Jensen Hent PDF "Den 15-årige dreng, Nicolai Holmegård, er fundet
død på Vestvolden i Brøndby. Ifølge Københavns
Vestegns Politi tyder alt på, at dødsårsagen er grov
vold. Politiet vil gerne i kontakt med personer, der
har været på Vestvolden i tidsrummet mellem kl.

14.00 og kl. 17.00".

Tv-værten går videre til den næste nyhed, men
Sebbe kan ikke bare gå videre. Nico var nemlig
hans bedste ven. Sebbe og vennerne er i chok,
og i et forsøg på at få det hele til at give mening,
indleder de deres egen efterforskning. Snart ved
Sebbe dog ikke, hvad han skal tro, og hvem han

kan stole på. Og det viser sig, at Nico måske slet ikke var den, alle troede, han var.

LEKTØRUDTALELSE
"Krimi. Fornøjelseslæsning for børn og unge, især drenge, ca. 12-15 år. God og ildevarslende forside af Lars
Gabel. Denne velskrevne krimi for børn og unge er forfatterens første. Genremæssigt er bogen i familie med
børnekrimien. Miljøet er nutidigt og personerne troværdige med sprog og tanker, der rammer aldersgruppen.
Plottet og opklaringen er spændende men, genren tro, ikke realistisk. Fodbold, fodboldklubben, drenges

tanker, kærester og narkohandel spiller en rolle i bogens univers. Fin debut. En god og nutidig krimi for de
større børn og unge" - Lektør: Bo Knudsen
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