
Ifølge Lukas
Hent bøger PDF

Carsten Andersen

Ifølge Lukas Carsten Andersen Hent PDF I løbet af få dage bliver journalisten Lukas Winters liv dramatisk
ændret af to dødsfald. Hans fars advokat spørger, om Lukas vil komme til et møde om det efterladte

testamente. Ja, Lukas vil gøre, hvad det skal være, bare de ikke kalder hans far til live igen. Kort efter får han
et attraktivt tilbud om at skrive historien om en sikkerhedsvagt, som er fundet myrdet uden for en galopstald.

Lukas afviser i første omgang, men snart går det op for ham, at mordsagen har linjer direkte tilbage til hans
egen fortid langt væk fra storbyen. Den viser tilbage til en opvækst et sted i provinsen, hvor han så to

jævnaldrende vælge to helt forskellige veje i livet - med lige katastrofal udgang. Det er en historie, han er
nødt til at fortælle. Historien ifølge Lukas.
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