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Pusher Michael Holbek Jensen Hent PDF "Jeg kan skaffe dig alt: Coke, speed, piller, hash ... hvad som helst.
Du skal bare ringe. Jeg får noget god hvid heroin om et par dage." Pusheren Frank styrer strassen, og sammen
med sin makker Tonny er han ved at lande en handel, der sparker ham afsted mod dope'ens Superliga. Så går
det galt – monstergalt – og Franks liv rutscher fra ræs til rabundus. Desperat leder han efter det guld, der kan
redde hans røv, men Frank har mistet grebet, og én efter én klapper fælderne i. Politiet og rockerne lugter
blod, og narkokongen Milo slipper sine serbiske dræberhunde løs. Frank er vågnet til et mareridt, der får en
kold tyrker til at ligne en tivolitur. Pusher 1 er en hæsblæsende gade-thriller om en verden, hvor gruen er

grænseløs. Du har ikke en chance. Grib den! Michael Holbek Jensen, f. 1961, er dansk journalist og har bl.a.
arbejdet i Danmarks Radio og på Ekstra Bladet. Har tidligere udgivet bogen "I skyggen af jernkorset" – en

dokumentarisk historie om en dansk østfrontfrivillig. Pusher 1 er hans første roman.

 

"Jeg kan skaffe dig alt: Coke, speed, piller, hash ... hvad som helst.
Du skal bare ringe. Jeg får noget god hvid heroin om et par dage."

Pusheren Frank styrer strassen, og sammen med sin makker Tonny er
han ved at lande en handel, der sparker ham afsted mod dope'ens
Superliga. Så går det galt – monstergalt – og Franks liv rutscher fra
ræs til rabundus. Desperat leder han efter det guld, der kan redde
hans røv, men Frank har mistet grebet, og én efter én klapper

fælderne i. Politiet og rockerne lugter blod, og narkokongen Milo
slipper sine serbiske dræberhunde løs. Frank er vågnet til et mareridt,

der får en kold tyrker til at ligne en tivolitur. Pusher 1 er en
hæsblæsende gade-thriller om en verden, hvor gruen er grænseløs.
Du har ikke en chance. Grib den! Michael Holbek Jensen, f. 1961, er
dansk journalist og har bl.a. arbejdet i Danmarks Radio og på Ekstra
Bladet. Har tidligere udgivet bogen "I skyggen af jernkorset" – en
dokumentarisk historie om en dansk østfrontfrivillig. Pusher 1 er

hans første roman.
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