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Latteren i hjertet Kåre Bluitgen Hent PDF Danmark er i krig. Nationen forsvarer sine grænser langt borte både
med militære og humanitære midler. Men noget går helt galt.

”Drengen, vi hører først sent hans navn, er rejst ud med sin far, en ingeniør på genopbygningsopgave tæt på
den danske base Amled. Drengen har hørt rygter om, at latter straffes med piskeslag, og det er da også de

tavse, ældre mænd, der hersker i området. Midt i dette farer en vild fugl ind på cykel med en latter, der er en
hån imod det bestående. Det er en pige, der trodser alt med sin smittende livsglæde. Drengen forelsker sig

hovedløst og opsøger hende, selv om faren har forbudt det. Magtesløsheden gør drengen vred og dumdristig.
Hans uvidenhed ender med at skabe en livsfarlig situation for ham selv, faren, pigen og hendes familie.

Fascinerende personskildring og en intens fortælling.” Berlingske Tidende
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