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Pojken under bron Katarina Wennstam boken PDF Vad är det? frågade jag killen bredvid.
Han skakade på huvudet. Nåt pucko har lagt ut bilder från brottsplatsen på snapchat.

Jag fick upp en bild som fick mig att dra hårt efter andan. Ett huvud låg i ett knä, det var oerhört mycket blod.
Händer höll i huvudet, och det var då jag insåg vad det var jag såg. Jag kände igen armbandet runt handleden.

Att vara nykär är inte alltid helt lätt. Alex finner sig, bokstavligt talat, dragen ifrån två håll av sin nya
pojkvän Noah och bästa vän Charlie. På en fest på väg att spåra ur eskalerar svartsjukan och Alex vill bara
komma därifrån. Hon går utan att säga hej då till Charlie. Ett beslut hon kommer att ångra. Dagen efter nås
hon av ett chockbesked. Efter festen har en kille blivit misshandlad till döds i Rålambshovsparken. Samtidigt

får hon inte tag i Charlie ...

Pojken under bron är berättelsen om hur lite det krävs för att ett liv ska släckas en kväll efter en fest, om
machorollens alla tragiska offer bland unga killar och om synen på killar som just offer. Och så handlar det

förstås om en synnerligen skärpt tjej som tillsammans med sina vänner än en gång hjälper polisen att se till att
rättvisa skipas.

Om Flickan på hotellet, första boken om Alex Skarp:

"Äntligen! Äntligen en bok där huvudpersonen inte är en trasig tjej/kille med valfritt beroende och
kärleksproblem med pojk- eller flickvänner. Någon som inte är ung och dum. Utan snarare väldigt smart, har

en nära relation med en äldre släkting och intressanta vänner som huvudpersonen inte vill ligga med!"
Bokbesatt.se

"Jag sträckläste Flickan på hotellet och blev både arg, rädd och frustrerad. Wennstam målar upp det så
kristallklart, utan att skriva läsaren på näsan, hur skadliga normer påverkar framförallt killars beteende mot

tjejer och hur långt det kan gå." Elilaserochskriver.se

"Kort sagt. En mycket bra roman." Norrbottens-Kuriren

"En bok som känns på riktigt och som är riktigt svår att släppa." Kulturnytt P4

"Angelägen och välskriven ungdomsroman som har ett tydligt och viktigt budskap." BTJ

 



Vad är det? frågade jag killen bredvid.
Han skakade på huvudet. Nåt pucko har lagt ut bilder från

brottsplatsen på snapchat.
Jag fick upp en bild som fick mig att dra hårt efter andan. Ett huvud
låg i ett knä, det var oerhört mycket blod. Händer höll i huvudet, och
det var då jag insåg vad det var jag såg. Jag kände igen armbandet

runt handleden.

Att vara nykär är inte alltid helt lätt. Alex finner sig, bokstavligt
talat, dragen ifrån två håll av sin nya pojkvän Noah och bästa vän

Charlie. På en fest på väg att spåra ur eskalerar svartsjukan och Alex
vill bara komma därifrån. Hon går utan att säga hej då till Charlie.

Ett beslut hon kommer att ångra. Dagen efter nås hon av ett
chockbesked. Efter festen har en kille blivit misshandlad till döds i

Rålambshovsparken. Samtidigt får hon inte tag i Charlie ...

Pojken under bron är berättelsen om hur lite det krävs för att ett liv
ska släckas en kväll efter en fest, om machorollens alla tragiska offer

bland unga killar och om synen på killar som just offer. Och så
handlar det förstås om en synnerligen skärpt tjej som tillsammans
med sina vänner än en gång hjälper polisen att se till att rättvisa

skipas.

Om Flickan på hotellet, första boken om Alex Skarp:

"Äntligen! Äntligen en bok där huvudpersonen inte är en trasig
tjej/kille med valfritt beroende och kärleksproblem med pojk- eller
flickvänner. Någon som inte är ung och dum. Utan snarare väldigt
smart, har en nära relation med en äldre släkting och intressanta
vänner som huvudpersonen inte vill ligga med!" Bokbesatt.se

"Jag sträckläste Flickan på hotellet och blev både arg, rädd och
frustrerad. Wennstam målar upp det så kristallklart, utan att skriva
läsaren på näsan, hur skadliga normer påverkar framförallt killars
beteende mot tjejer och hur långt det kan gå." Elilaserochskriver.se

"Kort sagt. En mycket bra roman." Norrbottens-Kuriren

"En bok som känns på riktigt och som är riktigt svår att släppa."
Kulturnytt P4

"Angelägen och välskriven ungdomsroman som har ett tydligt och
viktigt budskap." BTJ
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