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Gennem nattens gader Ina Bruhn Hent PDF Folkeskolen er slut og 1.g venter. Mateus ser frem til, at Nick
vender hjem efter et år på efterskole så trekløveret Mateus, Nick, Jonathan endelig er helt igen. Nick er da
også lige så god til at score piger og gå i byen, som altid, men Jonathan har forandret sig. Han vil hellere

bruge tiden på at researche historier til det undergravende web-magasin, han skriver for, end at hænge ud med
sine gamle venner. Da Nick og Mateus bliver kontaktet via facebook af en, der kalder sig "Ikaros", med en
kryptisk besked om, at de skal tage ud i Den Grå Hal, hvis de vil vide mere om, hvad deres ven går og laver,
tøver de ikke med at tage afsted og finder ham i selskab med to hash-dealere. Da Jonathan senere bliver slået
ned og til sidst dukker op til en gymnasiefest, med noget der ligner et skudsår i armen, og slår op med sin nye
kæreste Liv, som Mateus også er forelsket i, ender det i et opgør mellem vennerne. Men mandag morgen, har
ingen set Jonathan siden fredag aften. Han er sporløst forsvundet ... Genstart-serien er en samtidsrealistisk

ungdomsserie, spundet omkring et krimiplot. Det er en fortløbende historie, der udspiller sig fra sommerferien
før 1.g til slutningen af 3.g. Serien er skrevet af tre forskellige forfattere, som hver fortæller med en af de tre
hovedpersoners stemme. Serien er blevet til med tydelig inspiration fra TV krimiserie-genren, hvor man også

arbejder med hoved- og episodeforfattere.

 

Folkeskolen er slut og 1.g venter. Mateus ser frem til, at Nick vender
hjem efter et år på efterskole så trekløveret Mateus, Nick, Jonathan
endelig er helt igen. Nick er da også lige så god til at score piger og
gå i byen, som altid, men Jonathan har forandret sig. Han vil hellere
bruge tiden på at researche historier til det undergravende web-

magasin, han skriver for, end at hænge ud med sine gamle venner.
Da Nick og Mateus bliver kontaktet via facebook af en, der kalder
sig "Ikaros", med en kryptisk besked om, at de skal tage ud i Den

Grå Hal, hvis de vil vide mere om, hvad deres ven går og laver, tøver
de ikke med at tage afsted og finder ham i selskab med to hash-



dealere. Da Jonathan senere bliver slået ned og til sidst dukker op til
en gymnasiefest, med noget der ligner et skudsår i armen, og slår op
med sin nye kæreste Liv, som Mateus også er forelsket i, ender det i
et opgør mellem vennerne. Men mandag morgen, har ingen set

Jonathan siden fredag aften. Han er sporløst forsvundet ... Genstart-
serien er en samtidsrealistisk ungdomsserie, spundet omkring et
krimiplot. Det er en fortløbende historie, der udspiller sig fra

sommerferien før 1.g til slutningen af 3.g. Serien er skrevet af tre
forskellige forfattere, som hver fortæller med en af de tre

hovedpersoners stemme. Serien er blevet til med tydelig inspiration
fra TV krimiserie-genren, hvor man også arbejder med hoved- og

episodeforfattere.
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