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Larsen og Clausen Kim Hyttel Hent PDF Erindringer om Larsen og Clausen og andre ronkedorer i rockland af
Michael Frank Møller er kontroversiel, dramatisk og afslørende! Aldrig før er der skrevet en bog, der går så
ubønhørligt tæt på to så kendte nulevende personer. Forfatterne opsøger ikke sensationerne, det behøves ikke.

Historien i sig selv er uhørt kontroversiel og dramatisk. Og den er sand!

Kim Hyttel fortæller sine erindringer til Michael Frank Møller: Du vil opdage, at min beretning vil gå ud over
de kendte rimelige grænser og hensynsløst trampe ind på hovedpersonernes mest private enemærker, uden
hensyntagen til Larsens og Clausens ømfindtlige prinsesse-fornemmelser, sarte ligtorne og mimoseagtige

følsomhed.

Med andre ord, bogen er skrevet fuldstændig i Det Dårlige Selskabs ånd.

Bogen er en brutal historie fra den virkelige verden, men er også meget mere end det. Den er forfatternes egne
udviklingshistorier, der hudløst beskriver den intrige der til sidst bringer dem sammen mange år senere på øen

Pantelleria. Et møde der får store konsekvenser for dem begge.

Læs Larsen og Clausen - og andre Ronkedorer i Rockland og forstå hvorfor Det Dårlige Selskab så absolut
ikke vil lave bogen ud og forstå hvorfor den skal ud! Som Clausen siger: Vamos - vi må videre!
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