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Submarino Jonas T. Bengtsson Hent PDF Nick bor på et pensionat efter en voldsdom. Han træner hårdt,
drikker hårdt. Om natten er hans drømme fulde af aborter og døde dyr. Nicks storebror er narkoman og

alenefar. Hver dag kæmper han for sin dope og sin dreng. Kæmper for ikke at miste nogen af delene. De to
brødre ses aldrig, men har én ting til fælles: En tragedie, dengang de var drenge. Et traume, som stadig -

mange år efter - truer med at trække dem ned.

SUBMARINO er en knyttet næve af en roman fra Jonas T. Bengtsson, forfatteren til AMINAS BREVE, der
vandt debutantprisen i 2005. En mørk og gribende historie om brødre og mødre, fædre og sønner, skåret ud af

en virkelighed, man ikke kan undgå at slå sig på, men fortalt med humor, nerve og stor empati.

SUBMARINO suger dig ind i mørket. Skridt for skridt trevles brødrenes historie op, langsomt strammes
grebet. Sådan føles det at drukne i en lille storby ved navn København.
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