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Børnesoldaten Miguel Jørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Lyden af trin trængte gennem den tynde
bræddevæg. En ildevarslende lyd. Døren blev sparket op, og to bevæbnede mænd stirrede på dem med onde
øjne og hæslige, hadefulde ansigter. Den lille by havde nægtet at betale beskyttelsespenge og afstå jord. Nu

var soldaterne tilbage. Skudsalverne begyndte…

Miguel er kommet til Danmark som flygtning fra Columbia. Hans nye klassekammerater ved ikke ret meget
om hans baggrund. Miguel vil ikke tale om den, allerhelst vil han glemme det hele, men det kan han ikke. En

række begivenheder sætter gang i de forfærdelige minder.

En ganske almindelig eftermiddag sidder Lærke på en café. Mens hun venter på Nanna, er hun vidne til et
ubehageligt optrin på den anden side af vejen. En mand overfalder Miguel, men heldigvis kommer nogen til
undsætning. Kort efter dukker en mand op på asylcenteret. Det er Pablo. Dette ubehagelige møde sætter gang

i en række begivenheder, og tvinger Miguel til at tænke tilbage på sit liv i Columbia.

Engang havde han en mor, en far og en søster. Men de blev skudt, og Miguel blev slæbt ud i de store skove
og tvunget til at være børnesoldat. Pablo er den forhadte kommandant fra skovene i Columbia. Han vil slå

Miguel ihjel, fordi han frygter, at Miguel vil sladre om hans fortid. Jagten på Miguel går ind, men denne gang
er han ikke alene. Han har mødt Lærke. Hun er blevet forelsket i ham og beslutter sig for at hjælpe.

 

Forlaget skriver: Lyden af trin trængte gennem den tynde
bræddevæg. En ildevarslende lyd. Døren blev sparket op, og to
bevæbnede mænd stirrede på dem med onde øjne og hæslige,

hadefulde ansigter. Den lille by havde nægtet at betale
beskyttelsespenge og afstå jord. Nu var soldaterne tilbage.

Skudsalverne begyndte…

Miguel er kommet til Danmark som flygtning fra Columbia. Hans
nye klassekammerater ved ikke ret meget om hans baggrund. Miguel
vil ikke tale om den, allerhelst vil han glemme det hele, men det kan

han ikke. En række begivenheder sætter gang i de forfærdelige
minder.

En ganske almindelig eftermiddag sidder Lærke på en café. Mens
hun venter på Nanna, er hun vidne til et ubehageligt optrin på den
anden side af vejen. En mand overfalder Miguel, men heldigvis
kommer nogen til undsætning. Kort efter dukker en mand op på

asylcenteret. Det er Pablo. Dette ubehagelige møde sætter gang i en
række begivenheder, og tvinger Miguel til at tænke tilbage på sit liv i

Columbia.

Engang havde han en mor, en far og en søster. Men de blev skudt, og
Miguel blev slæbt ud i de store skove og tvunget til at være
børnesoldat. Pablo er den forhadte kommandant fra skovene i



Columbia. Han vil slå Miguel ihjel, fordi han frygter, at Miguel vil
sladre om hans fortid. Jagten på Miguel går ind, men denne gang er
han ikke alene. Han har mødt Lærke. Hun er blevet forelsket i ham

og beslutter sig for at hjælpe.
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