
Kampdag
Hent bøger PDF

Philipp Winkler

Kampdag Philipp Winkler Hent PDF HEIKO ER HOOLIGAN OG LEVER OG ÅNDER FOR HANNOVER
96. Eller rettere: når det er kampdag, og der skal deles øretæver ud. Når 96’s ære skal forsvares, og Heiko og

hans slæng står op for hinanden. Det giver et kick, der for en stund skubber alt andet i baggrunden.
Men bagefter er alt lortet der stadig: minderne om hans mor, der forlod familien, faren, der går mere og mere i
opløsning af druk og had, og vennen Joels død. Og en rugende følelse af tab, undergang og opbrud, uanset

hvor mange kampe de vinder.

Heiko er kronprins i gruppen, men da han udfører et raid mod ærkefjenderne, går noget galt, og det udløser en
kædereaktion af begivenheder, der får fatale følger. Bliver Heiko den nye leder? Eller hvad skal der blive af

ham?

KAMPDAG er en roman om et miljø, der normalt er lukket land. En intens fortælling om vold, savn og
fællesskab – og fodbold. Et tabt paradis midt i den værste sump. Og om vejen videre, hvis den findes.
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