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Blodhævn Michael Clasen Hent PDF Jeppes far er død. Onsdag d. 16. maj, præcis kl. 16:10:46, falder 20 ton
betonklodser fra en gennemrustet kran ned over Carsten Bagge, Jeppes far. Det er også præcis dagen efter

Arbejdsminister Morten Asbirk har affejet alle bekymringer i pressen om den manglende kontrol for
metaltræthed fra Arbejdstilsynets side. Samtidigt stikker den 16-årige Gordon Riber væk fra

ungdomsanstalten "Hjemmet". Gordon, der er blevet sat fast efter et bankrøveri der gik galt, er fast besluttet
på at flygte hele vejen til Sverige. En rød Puch Maxi og en grøftekant sender ham på omveje. De to drenge
mødes helt tilfældigt, og en desperat idé begynder at spire i Jeppes hoved. Arbejdsministeren skal dø! For at
hævne sin far, lokker han Gordon med på sin plan om at myrde den mand, Jeppe mener, er skyld i sin fars
død. Det bliver begyndelsen på en vanvittig rejse gennem det sjællandske landskab, hvor både Gordon og

Jeppe er jaget vildt, og hvor grænsen mellem venner og fjender bliver mindre og mindre klar...

Michael Clasen (f. 1948), uddannet folkeskolelærer. Har arbejdet som skuepiller i en lang årrække og har
blandt andet spillet med i "Hodja fra Pjort" (1985) og "Manden i Månen" (1986). Undervejs i sin lange og
varierede karriere har Michael Clasen også skrevet manuskripter og produceret teater. Ungdomsbogen

"Blodhævn" er hans debutroman.
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