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Angreb fra alle sider Tore Renberg Hent PDF Drengen Ben er fed up med sin nærige far og psykotiske mor.
Og han er træt af at sniffe benzin sammen med sin storebror Rikki bag den gamle spejderhytte i Sandnes i
Norge. Nu har han en butterfly-kniv i lommen og vil sætte himmel og jord i bevægelse for at få et nyt liv.

Seksten kilometer længere nordpå ligger verdens rigeste by, Stavanger. Der bor Hillevågbanden: onkel Rudi,
Jan Inge og Cecilie. De lever uden for loven. De stemmer på Kristelig Folkeparti, elsker heavy metal og
skider på oliesamfundet regler. De eneste de mangler er et bræk der giver store penge. Sammen med sin
forsigtige storebror forlader Ben barndomshjemmet og begiver sig ud på en rejse der bliver katastrofal for
nogle og vidunderlig for andre. Det er oktober i Rogaland i Sydvestnorge. Jorden drøner. Pengene knitrer.

Pariserhjulet drejer.
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