Branden
ISBN:

9789189090200

Författare:

Thomas Brylla

Förlag:

Mälaröbörsen

Kategori:

Skönlitteratur

Utgivningsdatum:

1998-09-01

Branden.pdf
Branden.epub

Året är 1955. I staden Örebro är Krister och Leif bästa kompisar. Inget kan skilja dem åt, tror de. Men
femtitalets skolsystem medför att de kommer i olika skolor och det är början till att deras vänskap försvagas.
De har alltid lekt detektiver, hittat på äventyr och skuggat misstänkta. Så plötsligt sker ett riktigt brott. En
anlagd brand. Och inte nog med det. Det är en nära vän till Kristers pappa som blir drabbad vid branden.
Leken är nu slut. Allt är allvar och upplösningen på dramat blir en skakande upplevelse för Krister. Branden
kan läsas som en spännande ungdomsdeckare men är lika mycket ett tidsdokument från 1950-talet och ett
porträtt av två kamrater på väg in i tonåren och bort från varandra.
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