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Bøger Jesper beundrer sin storebror, der er frivilligt soldat på Østfronten. Men alt forandres, da Jesper en dag
snyder sig til at læse et uhyggeligt brev fra broren, som ikke har været igennem den tyske feltcensur. Jesper

far er nazist, og derfor er de blevet nødt til at flytte til en lille provinsby, hvor ingen kender dem. I Jespers nye
skole møder han en flok spejderdrenge, der gerne vil være modstandsfolk. Og med en pistol fra en tysk officer
kan meget pludselig lade sig gøre. Jesper har fået nok af løgn, afmagt og drengesteger. Han vil gøre noget,
men hvad? Historien foregår under den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig. Det er både en

spændende roman om sabotage og modstandskamp, og en skildring af, hvordan det er at vokse op i nazistisk
familie og ikke anskue alting i sort/hvid. DEL 2 af 2. ”Spændende og velfortalt, og giver et godt billede af
tiden, og beskriver hvor svært det har været for et ungt menneske af skelne mellem godt og ondt.” - DBC
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Jesper beundrer sin storebror, der er frivilligt soldat på Østfronten.

Men alt forandres, da Jesper en dag snyder sig til at læse et
uhyggeligt brev fra broren, som ikke har været igennem den tyske
feltcensur. Jesper far er nazist, og derfor er de blevet nødt til at flytte
til en lille provinsby, hvor ingen kender dem. I Jespers nye skole

møder han en flok spejderdrenge, der gerne vil være modstandsfolk.
Og med en pistol fra en tysk officer kan meget pludselig lade sig
gøre. Jesper har fået nok af løgn, afmagt og drengesteger. Han vil
gøre noget, men hvad? Historien foregår under den tyske besættelse
af Danmark under 2. Verdenskrig. Det er både en spændende roman
om sabotage og modstandskamp, og en skildring af, hvordan det er
at vokse op i nazistisk familie og ikke anskue alting i sort/hvid. DEL
2 af 2. ”Spændende og velfortalt, og giver et godt billede af tiden, og



beskriver hvor svært det har været for et ungt menneske af skelne
mellem godt og ondt.” - DBC
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