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Hans øjnes mørke er en afgrund af had. Jeg har ikke nået at dukke mig. Min lillebror er kravlet ned i bunden
af bilen. Imens nærmer han sig. Mor bakker tilbage i gården. Hun rammer skraldespanden én gang til. Lyden
af, at den vælter. Dåser ramler ud i gården.
Pludselig har han en økse i hånden.
I virkeligheden hedder Johanne slet ikke Johanne. Og hendes bror, Christian Eriksen, har valgt sit navn efter
fodboldspilleren af samme navn. De er på flugt fra deres voldelige far, og mens de jagter et nyt liv, jagter
faren dem. Lykkes det dem nogensinde at blive fri?
JAGTEN er en alvorlig, vigtig og medrivende serie om livet, når det er svært. Men det er også en varm og
vedkommende fortælling om venskaber, forelskelse og det at starte forfra.
Anne-Marie Donslund (født 1966) har skrevet en række bøger for børn og unge. Hun er cand.mag. i
Idéhistorie og Æstetik & Kultur og leder Forfatterskolen for Unge på Midt- og Vestsjælland.
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