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Jeg brænder sgu fucking hele lortet Gitte Paracha Thorhauge Hent PDF Inga er sagsbehandler. Det er en helt
almindelig dag på jobbet. Den dag skal der komme tre borgere til samtale, men det er dagen efter den værste

dag i hendes liv.

Hvordan vil hun klare det?

Vil hun kunne tage presset?

Ja selvfølgelig kan jeg det, tænker hun. Jeg er jo en gammel rotte i faget.

Men det er ikke hvem som helst, der kommer til samtale den dag…

Flygtningen fra Balkan er den første.

AA, der har været chauffør, men som kørte ind i folk, er den anden.

Pigen med slangen er den tredje.

Det bliver en hård dag. En sagsbehandlers mareridt.

Kan en sagsbehandler ende med selv at blive en sag?

Hvorfor egentlig ikke?

Uddrag af bogen:

Ha, tænkte jeg, da jeg gik ned ad de trapper. Det lykkedes sgu. Fandeme! Det var sgu fantastisk. Hun blev
godt nok bange, hende kællingen. Det har hun fandeme godt af. Hende kommer jeg sgu aldrig til at se igen.

Det tør jeg godt vædde med.

Jeg var lige ved at komme til at le. Det havde været et kosteligt syn at se hende stå oppe på bordet.

”Og som hun skreg!” udbrød jeg. ”For helvede, hvor hun skreg. Der var sgu lyd på.”

Jeg åbnede hoveddøren, gik ud i den friske luft, over gaden og hen til busstoppestedet.

Og så havde hun ingen trusser på. Der var jeg sgu ved at blive taget med bukserne nede om hælene, for det
var godt nok en overraskelse. Hvordan i hele hule helvede kan man sidde som sagsbehandler og så ikke have

trusser på. Sådan en skide liderlig bitch.

Der blev uro inde på maven af mig, inde under jakken. I posen, som jeg havde i en snor om halsen. Det var
slangen.

Om forfatteren:

Jeg brænder sgu fucking hele lortet er Gitte Paracha Thorhauges 3. roman. Hun er selv fra Aalborg, hvor
romanens handling foregår.

Hun har tidligere udgivet romanerne Anna Rubina Slægt og Anna Rubina om en ung pige med rod i to
kulturer. Derudover har hun udgivet to digtsamlinger.

 



Inga er sagsbehandler. Det er en helt almindelig dag på jobbet. Den
dag skal der komme tre borgere til samtale, men det er dagen efter

den værste dag i hendes liv.

Hvordan vil hun klare det?

Vil hun kunne tage presset?

Ja selvfølgelig kan jeg det, tænker hun. Jeg er jo en gammel rotte i
faget.

Men det er ikke hvem som helst, der kommer til samtale den dag…

Flygtningen fra Balkan er den første.

AA, der har været chauffør, men som kørte ind i folk, er den anden.

Pigen med slangen er den tredje.

Det bliver en hård dag. En sagsbehandlers mareridt.

Kan en sagsbehandler ende med selv at blive en sag?

Hvorfor egentlig ikke?

Uddrag af bogen:

Ha, tænkte jeg, da jeg gik ned ad de trapper. Det lykkedes sgu.
Fandeme! Det var sgu fantastisk. Hun blev godt nok bange, hende
kællingen. Det har hun fandeme godt af. Hende kommer jeg sgu

aldrig til at se igen. Det tør jeg godt vædde med.

Jeg var lige ved at komme til at le. Det havde været et kosteligt syn
at se hende stå oppe på bordet.

”Og som hun skreg!” udbrød jeg. ”For helvede, hvor hun skreg. Der
var sgu lyd på.”

Jeg åbnede hoveddøren, gik ud i den friske luft, over gaden og hen til
busstoppestedet.

Og så havde hun ingen trusser på. Der var jeg sgu ved at blive taget
med bukserne nede om hælene, for det var godt nok en overraskelse.
Hvordan i hele hule helvede kan man sidde som sagsbehandler og så

ikke have trusser på. Sådan en skide liderlig bitch.

Der blev uro inde på maven af mig, inde under jakken. I posen, som
jeg havde i en snor om halsen. Det var slangen.

Om forfatteren:



Jeg brænder sgu fucking hele lortet er Gitte Paracha Thorhauges 3.
roman. Hun er selv fra Aalborg, hvor romanens handling foregår.

Hun har tidligere udgivet romanerne Anna Rubina Slægt og Anna
Rubina om en ung pige med rod i to kulturer. Derudover har hun

udgivet to digtsamlinger.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Jeg brænder sgu fucking hele lortet&s=dkbooks

