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Kragens skygge Lotte Linck Hent PDF "Kragens skygge" er en socialrealistisk roman om den voksne Jon, der
hidtil har levet sit liv i storbyens jungle. En dag bliver han nødt til at flytte hjem til sin retlinede far, som bor i

provinsen. Sceneskiftet er ikke nemt for Jon. Det er forholdet til faren heller ikke, og i et forsøg på at
afreagere begynder Jon at overtage byens narkohandel... Den danske forfatter Lotte Linck (f. 1940) bevæger
sig i mange forskellige genrer og har udgivet bøger for både børn og voksne. Linck fik sin litterære debut i
1984 med digtsamlingen "Vi kan roligt være bange" og udgav samme år børnebogen "Det er bare Rita".
Igennem sin lange forfatterkarriere har Linck blandt andet udgivet novellesamlingen "To gange Hansen"
(1955), den historiske roman "Tiden der revnede" (1997) og den socialrealistiske roman "Krages skygge"

(1999).
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