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Ude i tovene Erik Amdrup Hent PDF Det er sommerferie. En tid, der plejer at være fuld af afslapning og sjove
oplevelser. Men Ken er ligeglad. Hans forældre har travlt med at passe Kens søster, der er syg. Så Ken er

overladt meget til sig selv. For meget hvis man spørger ham.

En dag møder han John, der lokker ham med nye og spændende oplevelser. Men John er noget af en slyngel,
og snart får han hvirvlet Ken ind i en masse kriminalitet.

"Helt ude i tovene" er en historie om, hvordan en ellers sød og uskyldig dreng forvilder sig ind i en
kriminelløbebane, og hans kamp for at komme fri igen.

Erik Amdrup (1923-1998) var en dansk forfatter, overlæge og professor i kirurgi. Erik Amdrup har en
baggrund inden for medicin og har været tilknyttet syghuse i København og Aarhus samt været forsker på
Aarhus Universitet. Erik Amdrup debuterede med kriminalromanen "Hilsen fra Hans" i 1979 i en alder af 55

år. Sidenhen fulgte i nærheden af tredive skønlitterære udgivelser.

Erik Amdrup blev hædret med prisen De gyldne håndjern hele to gange. I 1984 fik han prisen for romanen
"Hvem førte kniven" og i 1985 for "Uansøgt afsked". I 1989 modtog han Palle Rosenkrantz-prisen for

romanen "Renters rente", der blev filmatiseret af DR i 1996.
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