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Ond cirkel Kim N. Petersen Hent PDF Ole Kristensen er en ganske almindelig ung mand. Han er 30 år, har et
godt job, en sød kæreste og penge på lommen. Men han keder sig. Og da en af hans kolleger pludselig dør af
hjertestop, sætter det Oles tanker i gang. Han beslutter sig for, at han vil afprøve sine egne grænser for at opnå
det adrenalin-kick, der får ham til at føle sig levende. Ole siger sit job op, svigter sin kæreste, begynder at
eksperimentere med stoffer og kaster sig ind i voldelige optrin. Han er imponeret over, hvor let det går. Men
før han ved af det, er han trådt ind i en ond cirkel, som han ikke kan komme ud af igen. Og for hver dag, der
går, er han nødt til at overskride nye og farlige grænser for at holde sig selv kørende. Til sidst går det helt

galt!

"Ond cirkel" er en tankevækkende roman, fordi den giver et indblik i, hvad der sker i hovedet på en person,
som i mange henseender er normal, men hvis voldsomme handlinger ikke er det.

"Velkomponeret og skræmmende."

- Flensborg Avis

 

Ole Kristensen er en ganske almindelig ung mand. Han er 30 år, har
et godt job, en sød kæreste og penge på lommen. Men han keder sig.
Og da en af hans kolleger pludselig dør af hjertestop, sætter det Oles
tanker i gang. Han beslutter sig for, at han vil afprøve sine egne
grænser for at opnå det adrenalin-kick, der får ham til at føle sig
levende. Ole siger sit job op, svigter sin kæreste, begynder at

eksperimentere med stoffer og kaster sig ind i voldelige optrin. Han
er imponeret over, hvor let det går. Men før han ved af det, er han

trådt ind i en ond cirkel, som han ikke kan komme ud af igen. Og for
hver dag, der går, er han nødt til at overskride nye og farlige grænser

for at holde sig selv kørende. Til sidst går det helt galt!

"Ond cirkel" er en tankevækkende roman, fordi den giver et indblik
i, hvad der sker i hovedet på en person, som i mange henseender er

normal, men hvis voldsomme handlinger ikke er det.

"Velkomponeret og skræmmende."

- Flensborg Avis
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