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Drengen med den neongrønne jakke Trine Juul Hansen Hent PDF Når jeg tænker tilbage på det, føles det som
om, det var forbi, næsten inden det var begyndt, så hurtigt gik det. Fra han kom ind i vores lille verden som
en tyfon, der smadrer alt på sin vej, og han var forsvundet igen, gik der bare fire dage.” En spændende

ungdomsbog om venskaber, sammenhold, forelskelse og hvor hurtigt, det hele kan smuldre. Jonas og Mirza
er gode venner og del af en god kammeratgruppe. De har det godt sammen i skolen og i klubben – lige til der
kommer en ny dreng i klassen. Drengen med den neongrønne jakke vender op og ned på det hele. Han sætter
lus i skindpelsen, skaber ufred og ødelægger venskaber. Det går værst ud over Mirza. Han forsøger at lade
som ingenting, men til sidst bliver det for meget. Et opgør mellem Mirza og den nye dreng, Mathias, er
uundgåeligt. Det får følger. Politiet bliver indblandet, og Mirza får skylden. Ingen af de andre tør sige

Mathias imod. Det spidser yderligere til, da Mathias tage Jonas’ søster med i skoven. Bare for en sikkerheds
skyld. Bare for at Jonas ikke skal sladre. 1. udgave 2014. Uddrag fra bogen: Mirza løftede den hånd, han
havde den store sten i. - Giv mig min cykel, sagde han igen. Viktor og Mark trak sig tilbage, men Mathias

blev stående på stedet. Mirza stoppede godt og vel et par meter fra ham. - Giv mig min cykel, så sker der ikke
noget, sagde han, mens han var klar til at kaste. - Ha! Tror du, at jeg er bange for dig? I samme sekund

hoppede han af cyklen, svang den ud over rækværket og stirrede på Mirza med sine iskolde blå øjne. - Rør
mig, og jeg taber din cykel!
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skindpelsen, skaber ufred og ødelægger venskaber. Det går værst ud
over Mirza. Han forsøger at lade som ingenting, men til sidst bliver
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skylden. Ingen af de andre tør sige Mathias imod. Det spidser

yderligere til, da Mathias tage Jonas’ søster med i skoven. Bare for
en sikkerheds skyld. Bare for at Jonas ikke skal sladre. 1. udgave
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