Pressemeddelelse
Her er Danmarks dummeste forbrydelser
Der var engang, hvor Danmark var fuld af parkometre, posthuse
og banker med penge i, kameraovervågning hørte ikke til i vores
lille land, og det var nemt at blive fristet til at udføre ‘det store kup’
– for pengene lå jo lige dernede i butikken, i banken eller på posthuset. Men at det er sværere end som så at udføre en forbrydelse,
vidner bogen Røverhistorier om.
Røverhistorier fortæller om dem, der ikke kan modstå fristelsen for hurtige penge,
eller som går alt for langt for at hjælpe en ven. Dem, der besidder Olsen-bandens
optimisme, men som mangler planlægningen og fornuften, og derfor bliver snuppet
lige så ofte som Egon Olsen selv.
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P forsøgte at røve en DSB-kiosk, men nåede aldrig at gennemføre forbrydelsen, før
han blev anholdt for en anden forbrydelse – som han heller ikke havde begået.
Jesper blev spærret inde i den sportsbutik, han forsøgte at bestjæle.
Henrik stjal en bunke designermøbler, men kom til at bruge sit eget pas, da han
skulle opbevare dem hos Shurgard.
Morten fuskede med flaskeautomaten, så han kunne indkassere penge for de
samme flasker igen og igen – men han var ikke helt så usynlig, som han selv troede.
Lasse begik et bankrøveri, men glemte, at der findes farvepatroner. Og det er svært
at komme af med helt røde pengesedler.

Røverhistorier er humoristisk læsning om forbrydere, der er dummere, end politiet
tillader. Her er ingen løftede pegefingre, historierne står, som de er oplevet af
hovedpersonerne selv. Men midt i smilet bliver læseren også mindet om, at selv om en
forbrydelse er fjollet og ender galt for forbryderen, så er der stadig ofre undervejs.
Bogen henvender sig til både mænd og kvinder, der vil have et godt grin med på vejen.
Det er den oplagte gave til vært(ind)en eller til 30-årsfødselsdagen, når en flaske vin
bliver for kedelig.
Iben Danielsen er journalist. Bogens historier er baseret på tv-serien Røverhistorier
skabt af produktionsselskabet Freeport.
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