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Splatterkrigen Jakob Thyregod Scheuer Hent PDF Ballade i ghettoen er en serie humoristiske krimier med tre
venner som hovedpersoner. De er hverken superhelte eller skurke, men ganske almindelige unge mænd, som

bor i et boligområde, der i folkemunde bliver kaldt ghettoen, og som har deres egen lille mafia, der
bestemmer reglerne.

Ole, Hassan og Mikkel sætter sig for at stoppe hash-salget, som foregår lige foran den nye legeplads, der står
tom, fordi børnene ikke tør være der. De tre venner allierer sig med Kolossen – et sandt computergeni, der kan

få ting til at ske, uden at afsløre, hven der står bag.

De lægger en plan, der både viser sig at være besværlig og slet ikke så ufarlig, som de troede. Det er trods alt
den lokale mafia, de har sat sig for at sætte ud af spillet.

Uddrag fra bogen:

”Jeg ved ikke, hvordan det næste sker. Pludselig kan jeg mærke min hånd om splatterpistolens skæfte.
Hvordan jeg får den op af bæltet, aner jeg ikke. Jeg ved heller ikke hvordan jeg får trykket på aftrækkeren.

Med et højt smæld går pistolen af…”
Lix 19
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