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Den sidste sommer Ken Jacobsen Hent PDF " – Elvis... Elvis... brølede mængden. Så fik de hofnummeret. Jeg
løftede armene og lavede nogle underlige karateslag i luften. Det havde jeg set Elvis gøre tusinde gange, men

godt nok ikke i en dagligstue og sikkert heller ikke imellem en hujende mængde fra hans skoleklasse.
Resultatet udeblev ikke. Lige idet jeg skulle slutte nummeret med et fladt karatehug, stak Mikro Britt hovedet
for langt op. Klask sagde det og Britt, der ikke var meget større end en liter letmælk, strøg hen ad gulvet. For
fanden, hvor var det pinligt." Over en eneste sommer ændrer 15-årige Mikkels – også kaldet Elvis – liv sig
markant. Hans bedste ven Jesper begynder pludselig at få andre venner, og spørgsmålet er, hvad det kommer
til at betyde for deres venskab. Men Elvis møder også Mia og oplever følelser, han ikke før har haft. Ken
Jacobsen (f. 1960) er en dansk forfatter, foredragsholder, portrætmaler og lærer. Han har både skrevet

ungdomsbøger og krimier. Ken Jacobsen debuterede i 1995 med ungdomsromanen "Den sidste sommer".

 

" – Elvis... Elvis... brølede mængden. Så fik de hofnummeret. Jeg
løftede armene og lavede nogle underlige karateslag i luften. Det
havde jeg set Elvis gøre tusinde gange, men godt nok ikke i en
dagligstue og sikkert heller ikke imellem en hujende mængde fra
hans skoleklasse. Resultatet udeblev ikke. Lige idet jeg skulle slutte
nummeret med et fladt karatehug, stak Mikro Britt hovedet for langt
op. Klask sagde det og Britt, der ikke var meget større end en liter
letmælk, strøg hen ad gulvet. For fanden, hvor var det pinligt." Over
en eneste sommer ændrer 15-årige Mikkels – også kaldet Elvis – liv
sig markant. Hans bedste ven Jesper begynder pludselig at få andre
venner, og spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde for deres

venskab. Men Elvis møder også Mia og oplever følelser, han ikke før
har haft. Ken Jacobsen (f. 1960) er en dansk forfatter,

foredragsholder, portrætmaler og lærer. Han har både skrevet
ungdomsbøger og krimier. Ken Jacobsen debuterede i 1995 med

ungdomsromanen "Den sidste sommer".
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