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Kackerlacka Halfdan Pisket boken PDF I den dramatiska fortsättningen på Desertör, släpps Halfdan Piskets
far ut ur fängelset, men lever som en utfryst främling i sitt eget land. Han lyckas ta sig till Danmark och

arbetar som gästarbetare, men kommer på kant med sin chef och blir utvisad till Turkiet. Han skaffar falskt
pass och tar sig tillbaka till Danmark. Där träffar han en ung danska och bildar familj. I kampen om

överlevnad börjar han sälja hasch i Christiania och blir indragen i dramatiska uppgörelser och hamnar till slut
i fängelse. Halfdan Pisket som är uppväxt i Danmark har baserat sin historia på omfattande intervjuer och
berättelser från sin far. Den tredje och avslutande delen i trilogin kommer i september 2017. Detta är andra

delen i en trilogi; ”Desertör”, ”Kackerlacka” och ”Medborgare” som handlar om Halfdan Piskets fars
uppväxt, fängelsevistelse och flykt till Danmark. Böckerna har väckt stor uppmärksamhet och sålts till ett

flertal länder.

 

I den dramatiska fortsättningen på Desertör, släpps Halfdan Piskets
far ut ur fängelset, men lever som en utfryst främling i sitt eget land.
Han lyckas ta sig till Danmark och arbetar som gästarbetare, men
kommer på kant med sin chef och blir utvisad till Turkiet. Han

skaffar falskt pass och tar sig tillbaka till Danmark. Där träffar han
en ung danska och bildar familj. I kampen om överlevnad börjar han
sälja hasch i Christiania och blir indragen i dramatiska uppgörelser
och hamnar till slut i fängelse. Halfdan Pisket som är uppväxt i
Danmark har baserat sin historia på omfattande intervjuer och
berättelser från sin far. Den tredje och avslutande delen i trilogin
kommer i september 2017. Detta är andra delen i en trilogi;

”Desertör”, ”Kackerlacka” och ”Medborgare” som handlar om
Halfdan Piskets fars uppväxt, fängelsevistelse och flykt till Danmark.

Böckerna har väckt stor uppmärksamhet och sålts till ett flertal



länder.
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