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Drengen i kufferten Lene Kaaberbøl Hent PDF Nina Borg er Røde Kors-sygeplejerske. Hun arbejder med
flygtninge i Danmark, både over og under jorden, og hun er vant til nødsituationer og pludselige udkald. Hun
lever en stor del af sit liv i en verden, andre danskere sjældent ser, selv om den er lige omkring os hele tiden.
Det er en verden, hvor afpresning, menneskehandel, mishandling og unødvendig død er hverdag; en verden

hvor børn forsvinder hver eneste dag uden at nogen stiller spørgsmål.

Men Nina er ikke god til at lukke øjnene. Da hun finder drengen i kufferten, forsøger hun at finde ud af hvem
han er, og hvor han kommer fra. Hun har bestemt sig for, at det her barn ikke får lov til bare at forsvinde. Det

viser sig at være en livsfarlig beslutning.

kaaberbøl & Friis er et nyt makkerpar i dansk kriminallitteratur. Lene Kaaberbøl er en af Danmarks mest
succesfulde forfattere, og især kendt for hendes børne- og ungdomsbøger, der er så sindsoprivende

spændende, at de kan få selv 13-årige drenge til at læse (Skammerens datter, Katriona- serien og senest
Skyggeporten).

Agnete Friis er ud over at være forfatter også journalist; ligesom Kaaberbøl har hun tidligere skrevet for børn
og unge, blandt andet den populære roman om Dyresangeren.

Drengen i kufferten er den første af foreløbig i alt tre romaner om Nina Borg.

 

Nina Borg er Røde Kors-sygeplejerske. Hun arbejder med flygtninge
i Danmark, både over og under jorden, og hun er vant til

nødsituationer og pludselige udkald. Hun lever en stor del af sit liv i
en verden, andre danskere sjældent ser, selv om den er lige omkring
os hele tiden. Det er en verden, hvor afpresning, menneskehandel,
mishandling og unødvendig død er hverdag; en verden hvor børn

forsvinder hver eneste dag uden at nogen stiller spørgsmål.

Men Nina er ikke god til at lukke øjnene. Da hun finder drengen i
kufferten, forsøger hun at finde ud af hvem han er, og hvor han

kommer fra. Hun har bestemt sig for, at det her barn ikke får lov til
bare at forsvinde. Det viser sig at være en livsfarlig beslutning.

kaaberbøl & Friis er et nyt makkerpar i dansk kriminallitteratur. Lene
Kaaberbøl er en af Danmarks mest succesfulde forfattere, og især
kendt for hendes børne- og ungdomsbøger, der er så sindsoprivende
spændende, at de kan få selv 13-årige drenge til at læse (Skammerens

datter, Katriona- serien og senest Skyggeporten).

Agnete Friis er ud over at være forfatter også journalist; ligesom
Kaaberbøl har hun tidligere skrevet for børn og unge, blandt andet

den populære roman om Dyresangeren.

Drengen i kufferten er den første af foreløbig i alt tre romaner om



Nina Borg.
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