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Englestøv Lilian Hoffmann Hent PDF Hans store drøm er et almindeligt liv. Med job, kone, børn og bil. Det
er lidt derfor, han forelsker sig i den kønne pige med de indtrængende blå øjne. Hun kommer fra alt det. Hun
er ikke særlig gammel og den stille type, men hun fascinerer ham. Han er selv 24 år og allerede en af politiets
gamle kendinge. Han handler med hash og hårde stoffer og bruger selv af varerne. Pigen og han kan godt lide

at ryge en pibe hash sammen. Det er sådan, de bliver kærester.

Uden at tænke nærmere over det begynder han at vikle hende ind i sit eget voksende misbrug. I tyverierne og
løgnene, i tilværelsen med narkovennerne og den faste strøm af kunder i lejligheden. Til tider vil han gerne
ud og væk. Skabe sig et nyt liv sammen med pigen. Men han kan ikke finde ud af at styre tingene. Hele tiden
kommer han til at gøre det forkerte på grund af én ting, der betyder mere end noget andet: kroppens værken

og behovet for at mærke "suset" fra narkoen i blodet.

Så en morgen ligger hun og er død. Ved siden af ham...

Han ved, at fængslet venter. Det samme gør flere domme og mere narko. Der er stadig et lille stykke vej at
falde, føler han. Er der mon også en vej op igen?

"Englestøv" er en barsk roman om en ung mands årelange nedtur med narko og kriminalitet i en dansk
provinsby.

Lillian Hoffmann har tidligere skrevet bogen "Martina", der udkom i 1992 efter hendes datters død som 16-
årig af en overdosis heroin.
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