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Farlig fest Jakob Scheuer Hent PDF Farlig fest Hassan og Kasper skal arrangere en stor fest for alle

ungdomsklubberne. Nadia og Louise har spurgt, om de må være med, og når man kun går i niende klasse,
siger man ikke nej til to piger fra tiende. Det er dog ikke det rene sværmeri, for en ung pusher, Dan, skylder
penge til en bande rockere. Han dukker op til festen for at sælge sine festpiller. Rockerne passer Dan op på
vejen. De vil statuere et eksempel med tørre tæsk og en dummebøde. Politiet er på sporet, mens de fire unge
har gang i deres egen undersøgelse. Krimi-let serien henvender sig til unge og voksne, der godt kan lide en

god krimi med spændende plots, mysterier, snyd, bedrag, intriger og mord. Denne serie har det hele. Emnerne
er nutidige og aktuelle eller hentet fra en tid der var engang i Danmark
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