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Men hvem skal det gå ud over?

Ludvig er træt af det hele. Stefans ondskab tager til, og Ludvigs mor lider grusomt under fucking Keld. Der er
ingen tvivl om, at de efterhånden har fortjent en tur til månen hele bundtet …

FRA BOGEN
"Ludvig vred sig i hans greb. Det sved i hans hårrødder, og han holdt hurtigt hovedet stille.

"Hvad snakker du om?"
"Ti dybe, Tudvig. Du skal tage ti dybe indåndinger med hovedet helt nede i lokummet."

"Du må være sindssyg!"
Stefan rykkede til i håret og fnøs.

"Av for helvede! Slip mig nu. Hold nu op med det der!"
"Lad os nu bare få det overstået, ik’, Tudvig. Der er ingen vej udenom. Og det skal være ti helt dybe efter

hinanden.""

LEKTØRUDTALELSE
"En anvendelig og letlæst roman for unge fra 13 år. Det er en historie om mobning og dårlige familieforhold

med et stænk krimi og en "happy end"- Lektør: Torben Bråe Olesen
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