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Justitia Kim Schrewelius Hent PDF Hvad enten du tror på retfærdighed, uhyggelige klovne, væsner fra en
anden planet eller spøgelser, så er der alligevel en grund til at læse denne bog.

Historierne forsøger at drive din fantasi rundt i manegen, så du til sidst måske ikke aner om det er der i
virkeligheden. Måske er det ikke kun din fantasi der spiller dig et puds?

Her er der fire noveller, der tager udgangspunkt i det du håber der ikke sker, men hvem ved? Ved du det?

Spørg dig selv inden du læser novellerne.

Har du været retfærdig i hele dit liv? Kan du sige det til dit spejlbillede?
Er klovne kun for børn? Eller kan de skræmme voksne? Og hvorfor?

Ville du tage på motel og tro alt det bedste om dem der er der i forvejen?
Kan du bevise at der ikke findes spøgelser? Tror du at de kommer tilbage til os?
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