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Glaslegemer Erik Axl Sund Hent PDF En bølge af selvmord skyller over Sverige. Rundt om i landet tager
unge mennesker livet af sig selv på de mest makabre måder. Fælles for dem er, at de er store fans af

enmandsbandet Hunger og i selve dødsøjeblikket lyttede til bandets musik, optaget på gamle kassettebånd.
Hunger lever sit eget liv et eller andet sted i samfundets periferi og tilbringer dagene med at arrangere

hemmelige koncerter og komponere de unges dødsmusik på bestilling. Vanja på 16 år har også bestilt et bånd
fra Hunger. Hun føler sig ensom, misforstået, skærer i sig selv og er generelt bare træt af det hele.

Kriminalkommisær Jens Hurtig efterforsker de usædvanligt brutale og sørgelige selvmord. Hvad er
sammenhængen, hvorfor og hvem er denne Hunger? Samtidig bliver der begået nogle mord på

velrespekterede ældre mænd, som umiddelbart ikke bliver sat i forbindelse med Hunger, men i takt med at
sagen oprulles, viser der sig at være en sammenhæng, og at Jens Hurtig pludselig er lige lovlig tæt på

begivenhederne.

GLASLEGEMER handler om et ekstremt undergrundsmiljø, om hvad høje ambitioner og drømme om
gennembrud kan gøre ved mennesker - uanset om det er musikeren, kunstneren eller forfatteren.

 

En bølge af selvmord skyller over Sverige. Rundt om i landet tager
unge mennesker livet af sig selv på de mest makabre måder. Fælles
for dem er, at de er store fans af enmandsbandet Hunger og i selve

dødsøjeblikket lyttede til bandets musik, optaget på gamle
kassettebånd. Hunger lever sit eget liv et eller andet sted i

samfundets periferi og tilbringer dagene med at arrangere hemmelige
koncerter og komponere de unges dødsmusik på bestilling. Vanja på
16 år har også bestilt et bånd fra Hunger. Hun føler sig ensom,
misforstået, skærer i sig selv og er generelt bare træt af det hele.

Kriminalkommisær Jens Hurtig efterforsker de usædvanligt brutale
og sørgelige selvmord. Hvad er sammenhængen, hvorfor og hvem er

denne Hunger? Samtidig bliver der begået nogle mord på
velrespekterede ældre mænd, som umiddelbart ikke bliver sat i

forbindelse med Hunger, men i takt med at sagen oprulles, viser der
sig at være en sammenhæng, og at Jens Hurtig pludselig er lige

lovlig tæt på begivenhederne.

GLASLEGEMER handler om et ekstremt undergrundsmiljø, om
hvad høje ambitioner og drømme om gennembrud kan gøre ved

mennesker - uanset om det er musikeren, kunstneren eller forfatteren.
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