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HAVNEN Peder Vilhelm Sørensen Hent PDF Havnen er en varm og humoristisk historie om tre følgesvende
på deres livs nulpunkt. Det er en skildring af, hvordan man med gåpåmod, næstekærlighed og troen på noget

større kan ændre sit og andres liv til det bedre.
Historien følger de tre venner, der fra den fredelige ø-stilstand kastes ud i en serie brutale og nervepirrende

situationer i Kiel og Hamborg, hvor menneskehandel, prostitution og brutale bander råder.
I denne lille fortælling løber optimismen og livsglæden som en rød tråd gennem verdens elendighed og gør

læseren lidt klogere på, hvad det vil sige at være menneske.

Uddrag af bogen
I dette øjeblik, midt om natten, med en cigaret i munden og en åben dåseøl, stod det klart for ham, at han
måtte gøre noget. Der måtte iværksættes en redningsaktion, for han kunne ikke leve og ånde og samtidig

være hos Maj, uden at han gjorde noget. Det gjorde ham ondt at se, hvor inderligt hun savnede sin datter, som
gik rundt i Hamborgs gader som junkie, gadeluder og slave. Hun måttes kidnappes og bringes til øen, så mor

og datter kunne blive forenet, inden det måske var for sent.
Der var kun ham til at udføre og planlægge denne farlige og uoverskuelige mission.

Om forfatteren
Peder Vilhelm Sørensen (”Peder Biff” f. 1965) er debutant med en forkærlighed for hverdagens komik og de

godhjertede antihelte, der befolker den.
Han er opvokset på Ærø i det frugtbare jazzmiljø omkring spillestedet og biografen Andelen i Ærøskøbing og

uddannet skuespiller og tømrersvend.
Han skriver både prosa og poesi og har undervist på en række højskoler. Han har gennem en lang årrække

drevet den populære Ærøskøbing-restaurant Mumm og spiller en solid mundharpe i sin fritid.
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