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Skud i ghettoen Jakob Scheuer Hent PDF Forlaget skriver: Mobilen ringede. Det var startsignalet til de to
biler, der satte kurs mod ghettoen – og Mosegårdbanden. Nu var der ingen vej tilbage. Lederen stak armen ud
ad vinduet. Det var det signal alle havde ventet på, som på kommando fandt de alle deres våben frem og

kontrollerede en sidste gang, at de var klar.

Også hos Mosegårdbanden ringede telefonen. Pistolen og en enkelt maskinpistol blev fordelt. De var klar, nu
kunne fjenden bare komme.

Skudsalver og kommandoråb rungede mellem husene. Ruder blev knust af de vildfarne kugler. Børn og
voksne flygtede. I en lejlighed kastede en mor sig hen over sine børn for at beskytte dem mod en regn af

glasskår. Med et var den fredelige ghetto forvandlet til et livsfarligt sted at være. Kun 53 sekunder senere var
det hele forbi. Stilheden sænkede sig over den lille bydel.

Samme aften opdagede Amir, at hans lillebror er med i den lokale bande. Men det er ikke så let at få sin
lillebror ud af gangsternes klør

Krimi-let er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser til alle, der elsker et godt gys og
nervepirrende spænding.
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