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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. Uddrag af bogen Leo trak kalven
over Stændertorvet, hen til domkirken og ned ad den lille Regentsti til marken, der fører ned til Byparken. Der
var en duft af varme og sommer, og forude lå Roskilde Fjords blå vand og glimtede. Natten var langsomt ved
at falde på. Efter at være gået igennem Byparken skulle de over vejen til havnen for at komme videre til
Kællingehaven. En politibil med to betjente kom kørende fra højre side. Leo trak videre med kalven.
Politibilen begyndte at køre langsommere og holdt sig i tæt afstand til Leo. Leo fortsatte. Da de var nået ned til
havnekiosken, parkerede politimændene bilen og fulgte efter Leo til fods.

En af betjentene begyndte at tale til Leo. „Er det din ko?“ „Min og min ... Jeg har befriet den ude fra
Slagteriskolen. Den stakkel skulle have været slagtet. Det var da synd.
Nu skal den på græs med en masse andre køer.“ 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.
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … SKIBBY/KYNDBY/SKULDELEV: Rasmus
klump, Tigerdyret fra Peter Plys, konger, prinsesser, riddere og andet godtfolk trodsede kulden… De anførte
arrangementer er anmeldt til MCTC. Første runde var klar på nettet aftenen før runden, men så kom der en
tilmelding kl 23. Mindst 75. 26-04-2018 Da min kammerat har meldt fra til vores tur til Polen efter
kronhjorte, søger jeg en som kunne tænkte sig at komme ned til en område med gode hjorte. Det er dog ikke
alle bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. Kronhjorte i Polen: Mail: jfkw91@hotmail. træk) er
kommet igang. Den første turnering i 2018 med lang betænkningstid (90 min til hele partiet samt 30
sekunders tillæg pr. 30 fra Hans E. 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. Råstyrke. 26-04-2018 Da min kammerat
har meldt fra til vores tur til Polen efter kronhjorte, søger jeg en som kunne tænkte sig at komme ned til en
område med gode hjorte. 30 fra Hans E. Den første turnering i 2018 med lang betænkningstid (90 min til hele
partiet samt 30 sekunders tillæg pr. Det er dog ikke alle bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. 000 af
bøgerne er danske. fra Sovbo - … Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre sange fra det
længeventede album ’Før Vi Mødte Dig’ der udkom d. 24. Så vi kan lære at rejse os selv op igen. Vi kan
ikke garantere for oplysningerne, men vil gerne have besked, hvis oplysningerne er ukorrekte. Der også et
stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … SKIBBY/KYNDBY/SKULDELEV: Rasmus klump,
Tigerdyret fra Peter Plys, konger, prinsesser, riddere og andet godtfolk trodsede kulden… De anførte
arrangementer er anmeldt til MCTC.
30 fra Hans E. Kronhjorte i Polen: Mail: jfkw91@hotmail.

