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TIL DE 9-13-ÅRIGE Arne Svingen har endnu engang begået en perle af en bog til drenge (og piger) i alderen
9-13-år. REVOLVERDRENGEN 2 er den selvstændige opfølger til REVOLVERDRENGEN, som vi udgav i
foråret 2015. En dramatisk historie om Robin og hans helt specielle opvækst i en kriminel familie, hvor han i
en ung alder allerede ved det mest om forbryderbranchen. I REVOLVERDRENGEN 2 er Robins far stukket af
fra fængslet. Han har gjort noget dumt, og denne gang er Robin den eneste, som kan hjælpe ham. Det handler
om dødelige kontrakter og farlige narkobaroner. Men mest af alt handler det om fædre og venskab, og om at
vælge sin egen vej. REVOLVERDRENGEN er en actionfyldt, varm, gribende og original roman for drenge
og piger i bogsluger-alderen. Lektørudtalelse Svingen, Arne Revolverdrengen 2 (2016) Kort om bogen

Dramatisk og fantasifuld fortsættelse af historien om revolverdrengen Robin. Til alle fra 9 til 13 år, som godt
kan lide en god historie med humor drama og sjove indfald Beskrivelse Robins far skal sidde i fængsel i
mange år, og 13-årige Robin bor hos sin eneste ven, den forsigtige, men lærenemme Martin. En ny dreng

dukker op i klassen og slutter sig hurtigt til dem. Robin ved ikke hvor han kommer fra, men da hans egen far
stikker af fra fængslet og pludselig dukker op, falder nogle brikker på plads, og de tre drenge får en vigtig

rolle at spille i et opgør i den kriminelle underverden. Bogen er en fortsættelse af Revolverdrengen Vurdering
Spænding, humor og gode personskildringer. Ligesom etteren er den lidt langsom i starten, men derefter
kommer der fuld fart på, og historien er fuld af dramatik og overraskelser. Det er bedst at læse bøgerne i

rækkefølge En god bog. Egnet til alle, men nok især til drenge, der vil have spænding, men går uden om gys
og fantasy. Anbefales til folkebiblioteker og PLC
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