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Sidste time Dennis Jürgensen Hent PDF Micky Holm er stjerne-journalist på TV TOP’s højest ratede
udsendelse; det katastrofeopsøgende program SIDSTE TIME, som filmer ulykkerne mens de sker. Micky kan
ikke se ind i fremtiden, men han har en magisk terning, som ofte har hjulpet ham på vej, og da han kort tid før
SIDSTE TIME går i luften modtager en fax fra Elverhøj-gymnasiet, bliver han klar over, at han har fat i noget

stort.
Sideløbende hermed ankommer syv 3. g'ere til Elverhøj-gymnasiet indkaldt af en standardskrivelse. Det er

fredag eftermiddag. Skolen er tom. Alle er gået hjem for weekenden. Næsten.

De syv elever venter i biologilokalet, men ingen lærere eller autoritet dukker op. Snart opdager de, at de er
blevet spærret inde, og at noget er fuldstændig galt.

Gruppens charmerende initiativtager, Rasmus, mener at det må dreje sig om en grov spøg. Han bakkes til dels
op af den fornuftige Nicoline, som går mere op i hvordan mennesker er indvendigt, end hvad de har på af tøj.
Det samme kan ikke siges om Iris, klassens kønne pige, der omhyggeligt plejer sin status. Hun flankeres af
den springknivsstrittende, hårdkogte veninde, Inga. Diskussionen afbrydes jævnligt af Taus, en moderigtig
fyr som dækker over sin usikkerhed med en strøm af mere eller mindre platte vittigheder og kommentarer.
Endnu mindre hjælp er der at hente fra den ekstremt aggressive Kenneth for hvem vold og hærværk er den
nærmeste form for kommunikation. Endelig er der den stille, sky pige, Augusta, som fra en krog af klassen

betragter den stigende desperation, da alle erfarer, at en ukendt morder stræber dem efter livet.

I mellemtiden forbereder SIDSTE TIME-journalisterne sig på at gå i luften. Mens kollegaen Louise Caspersen
introducerer og interviewer i TV TOP-studiet, stiller Micky Holm kameraet i stilling uden for skoleporten,

klar til at filme de første blodige lig, som snart bæres ud...
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