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Revolverdrengen Arne Svingen Hent PDF Revolverdrengen er den dramatiske historie om Robin og hans
kriminelle familie. En spændende og varm fortælling om en helt speciel opvækst. Pressemeddelelse: Arne

Svingen fortsætter sin kortlægning af drengesindet i den vanskelige balancegang med deres ophavs psykiske
skrøbelighed og sociale utilpassethed: I En sang om en brækket næse er det Bart, opkaldt efter ”ham den lille

gule i The Simpsons”, der må tage socialt ansvar for sin mor, i Fluesommer Kasper, der, selv om han er
offeret, dækker over sin voldelige far, og nu her i Revolverdrengen Robin, der nærer grænseløs beundring for
og kærlighed til sin kriminelle far. Det kommer der endnu en gang en læseværdig og thrilleragtigt spændende
roman ud af. Robin Hood Evensen vokser op i en kriminel familie. Allerede her i 12års-alderen ved han det
meste om forbryderbranchen. En dag løslades faren fra fængslet, og Robin glæder sig til, at alt skal blive
normalt igen. Men nogen er ude efter hans far, og pludselig befinder Robin sig midt i et dramatisk opgør
mellem hårdkogte kriminelle. Det handler om at have en revolver med i skole, en bil som eksploderer og rå
og afstumpede russere. Men nok så meget handler det om venskabet med klassekammeraten Martin – og en
helt speciel far. En norsk anmelder skrev: ”Hjertevarmt fra forbrydermiljø. (…) Men denne bog har Arne

Svingen nok en gang leveret læsestof af en sådan kaliber, at der er håb om at drengene vil læse den. Og den
formidler mere end tanketom action, så onkel kan trygt købe den.” Vårt Land Lektørudtalelse: Kort om

bogen: Dramatisk og fantasifuld historie om Robin og hans kriminelle familie. Mest til drenge fra 9 til 13 år.
Beskrivelse: Robin Hood Evensen er 13 år og vokset op i en familie af forbrydere. Hans mor er død i

forbindelse med et bankrøveri og hans far er tit i fængsel. I de perioder bor han hos sin onkel Johnny, som
også er i forbryderbranchen. I skolen bliver han mødt med både frygt og respekt, og i klassen er det kun

Martin der vil være ven med ham. Ved bogens start er faren lige kommet ud af fængslet, og har besluttet, at
nu skal det være slut. Robin glæder sig til en mere almindelig tilværelse, men det viser sig at alle de

hemmeligheder han og faren har om nedgravede skatte og våben også er kendt af andre, og snart er de på
flugt for både politiet og den russiske mafia. Vurdering: Spænding, humor og gode personskildringer. Lidt
langsom i starten, men derefter er der fart på. Andre bøger om samme emne/genre: Forfatterens En sang om
en brækket næse handler også om en klog og tænksom dreng i en belastet familie. Læs også Mihai og Tobias.

Til bibliotekaren: En god bog, især til drenge, der vil have spænding, men går uden om gys og fantasy.
Anbefales til børne- og skolebiblioteker overalt.
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