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Hjælp - et mord! Hans F. Jensen Hent PDF "Flere gange hugger manden en lang kniv i brystet på kræmmeren,
indtil han ligger helt stille.

Søren er ude af sig selv af skræk.

Blodet suser i hans ører.

Han er ved at sprænges og lige ved at skrige.

Han tør slet ikke se op mere."

Søren er kun ti år, da han i 1844 bliver sendt ud at tjene. Han håber at få lov at gå i skole, men frygten for at
møde Bette-fanden og hans røverbande overstiger håbet.

"Hjælp - et mord!" er første del i serien om drengen Søren og hans liv i 1840'erne.

Hans F. Jensen, forfatter og tidligere museumspædagog og naturvejleder ved Sydhimmerlands Museum. Hans
F. Jensen står bag en række faglitterære bøger om især livet i 1800-tallets Danmark. Interessen for svundne
tider markerer sig også i hans børnebøger, der foregår i 1844 og handler om drengen Søren fra fattige kår.
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