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Dame, knægt, joker Ina Bruhn Hent PDF Kasper aflyser sin konfirmation. Til familens store fortrydelse. Men
familietræf ved den franske Riviera slipper han ikke for.

Sara har for en gangs skyld takket ja til en af familiens store begivenheder: bryllup ved Rivieraen. Hun
glæder sig til køreturen gennem Europa. Hvad hun ikke har indregnet i sin rejseplan er den tvære teenager,

som kusinen fra Herning får prakket hende på. Heller ikke den fynske blaffer med score-smil og en
uforskammet velformet røv er inkluderet i planen.

Anders kan hverken holde vennerne, forældrene eller sig selv ud længere. Han stikker af mod Sydfrankrig og
får nødtvunget et lft med en udslidt Renault, der køres af en køligt reserveret 25-årig kvinde, som er fast

besluttet på at holde de fleste fristelser ti skridt fra livet.

DAME, KNÆGT, JOKER er en readmovie-roman om tre unge rastløse sjæle på vej mod den franske Riviera
med hver sin ulykkelige kærlighedshistorie i bagagen.
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