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Da Sørine Benz er 11 år, opdager hun to tyve, som laver indbrud i hendes bedsteforældres hus, og hun hjælper
politiet med at opklare forbrydelsen. Senere studerer hun jura på universitet og har nu fået arbejde hos politiet
i Roskilde. Hun lejer sig ind på et værelse i et tidligere kollektiv i byen, og her lærer hun Albert og Tobias, der
går i 5. klasse, at kende. Leo Lundgren, der har en blakket fortid og bestemt ikke hører til blandt Guds bedste
børn, flytter samme dag ind hos sin fars gamle tante, Agnete, på Villavej, ikke langt fra Sørine. Leo er vild
med stegte løg, gaffeltrucks, trompetspil og den kendte sanger Rasmus Seebachs musik. Han forelsker sig i
den søde frisør Mathilde, som er enlig mor, men netop som alt ser ud til at lykkes for ham, går det for alvor
galt. Med Leos mange påfund og ulovligheder kommer Sørine virkelig på arbejde i sit nye job. I retten møder
hun den selvsikre forsvarer Marcus Anholt, der lærer hende et og andet om kærlighed og om en lille ø i
Kattegat. Røverhistorier fra Roskilde henvender sig til børn fra 9 år. Anmeldelser Røverhistorier fra Roskilde
er en vidunderlig, berigende bog for børn og unge i alle aldre om forbrydelse og straf, kærlighed, familie og
venskaber. Den er spændende og begavet skrevet, morsom og detaljeret. Man får en del viden og facts om
Roskilde og retsvæsen som umiddelbart lyder tørt, men det bliver indflettet i en vidunderlig historie, så man
faktisk først bagefter opdager, at man er blevet oplyst. Karaktererne er levende og nuancerede, og de bliver
aldrig klichéfyldte (Thure Lindhardt, bogambassadør). I bund og grund handler romanen om folk og fæ i
Roskilde, om Leos forelskelse i en damefrisør, Sørines betagelse af en forsvarsadvokat, trompetspil og
Tommy og Rasmus Seebachs musik. Men skildringen af Sørines arbejde i retssalen og om, hvad der sker, når

en småkriminel kommer i grundlovsforhør eller får en bøde eller en fængselsstraf, giver romanen en ekstra
dimension. Alle disse emner får Helga Waage flettet ind i sin velskrevne, meget læseværdige og ind imellem
meget morsomme ungdomsroman (K.E. Watz, Lolland-Falsters Folketidende). Når Sørines og Leos verdener
krydser hinanden, og de mødes, face to face, som anklagerfuldmægtig og anklaget eller når forfatteren
forbinder dem via historiens bipersoner, opstår et spændingsfeltet, hvor summen af historiens “sandheder
forenes i læserens hoved. Opdager Leo og Sørine deres relation og fælles forbindelser? Et fedt spændingsfelt
der i den grad holder mig fast (Steen Dorumlu, bogblogger). Waage forstår at holde læseren fanget gennem
alle 297 sider, og bogen bliver på intet tidspunkt langtrukken. Tværtimod er den svær at lægge fra sig, for man
er nødt til at vide, hvordan det hele ender for Sørine og Leo.
Bogen byder på alt, hvad en læser kan ønske; spænding, kærlighed, venskab og humor.
Samtidig er bogen ret lærerig, idet den på meget pædagogisk vis forklarer, hvordan vort retssystem virker, og
hvad der sker, hvis man bliver sigtet i en straffesag (Mette Grith Stage, forsvarsadvokat). Bogen formår at
fortælle en god og underholdende historie, der på en velfortalt og let forståelig måde også formidler et godt
indtryk af, hvad en anklager laver, og hvad det er for et retsligt efterspil, der følger, når politiet har fanget en
tyv eller voldsmand, og hvem aktørerne i den proces er (Morten Nielsen, Chefanklager) Om forfatteren Helga
Waage er født i 1971 og opvokset i Roskilde. Hun er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet og har arbejdet i
Justitsministeriet, inden hun blev ansat som juridisk oversætter ved EU-Domstolen i Luxembourg. Hun bor i
Moseldalen i Tyskland med sin mand og fire børn. Røverhistorier fra Roskilde er hendes debutroman.
000 bøger. Børne kortfilmsfestival tilbydes GRATIS til alle børn – dagplejere, børnehave, med en opfordring
om at. 000 bøger. Michelle Hviid Foredragsholder, forfatter, blogger, klummeskribent & radiovært. Vinder
blev Jan Mose Nielsen fra Tåstrup med 10 af 11. November 2017. Gratis børneforestillinger på
FILMTORVET med storskærm. Michelle er en gennemført autentisk foredragsholder, der formår at trække
store. Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre sange fra det længeventede album ’Før Vi Mødte
Dig’ der udkom d. Vinder blev Jan Mose Nielsen fra Tåstrup med 10 af 11. Mindst 75. November 2017.
Årets nytårslyn var en flot turnering med både unge og ældre deltagere. Antikvariatet er på 450 m² og har et
stort udvalg på over 150. Af Conny Probst FREDERIKSSUND: Ud over den store højbro over Roskilde Fjord
er der på… De anførte arrangementer er anmeldt til MCTC. Kronhjorte i Polen: Mail: jfkw91@hotmail. Side
1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om
hvilket opslag der ønskes.

