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Drengen der slog ihjel Simon Lelic Hent PDF Beboerne i en lille engelsk by chokeres da det bliver afsløret, at
den tolvårige dreng Daniel Blake brutalt har myrdet sin skolekammerat Felicity Forbes.

For den provinsielle advokat Leo Curtice tegner sagen til at blive den største og mest moralsk udfordrende
sag i hele hans karriere. Leo påtager sig forsvaret af Daniel, men er slet ikke forberedt på folks voldsomme

reaktion og hvor stor en indflydelse det vil have på hans familie – især hans teenagedatter Ellie.

Mens Leo kæmper med at få Daniel til at åbne op, i et forsøg på at klargøre årsagen til drengens forfærdelige
forbrydelse, forøges presset på Leos familie. Sagen nærmer sig sin afslutning, da den pludselig tager en dyster

drejning. For Leo vil intet nogensinde blive det samme igen …

“Netop som man tror Lelic har sagt alt hvad han har at sige om samfundets hysteriske frygt for voldelige
børn, giver han emnet et sidste grusomt tvist.” - The New York Times

“En behændig, indsigtsfuld forfatter... Kunne dette være Lelics gennembrud? Den fortjener det.” - Guardian

“... en gribende psykologisk thriller ... Plottet udspiller sig på en måde, som kun få vil forvente.” - Publishers
Weekly.'
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Beboerne i en lille engelsk by chokeres da det bliver afsløret, at den
tolvårige dreng Daniel Blake brutalt har myrdet sin skolekammerat

Felicity Forbes.

For den provinsielle advokat Leo Curtice tegner sagen til at blive den
største og mest moralsk udfordrende sag i hele hans karriere. Leo
påtager sig forsvaret af Daniel, men er slet ikke forberedt på folks
voldsomme reaktion og hvor stor en indflydelse det vil have på hans

familie – især hans teenagedatter Ellie.

Mens Leo kæmper med at få Daniel til at åbne op, i et forsøg på at
klargøre årsagen til drengens forfærdelige forbrydelse, forøges
presset på Leos familie. Sagen nærmer sig sin afslutning, da den

pludselig tager en dyster drejning. For Leo vil intet nogensinde blive
det samme igen …

“Netop som man tror Lelic har sagt alt hvad han har at sige om
samfundets hysteriske frygt for voldelige børn, giver han emnet et

sidste grusomt tvist.” - The New York Times

“En behændig, indsigtsfuld forfatter... Kunne dette være Lelics
gennembrud? Den fortjener det.” - Guardian



“... en gribende psykologisk thriller ... Plottet udspiller sig på en
måde, som kun få vil forvente.” - Publishers Weekly.'
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