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Varulv Jeppe Sandholt Hent PDF En mand holder af at passe sig selv og gå lange ture om natten i København
ikke mindst i sit kvarters affolkede park og tomme pladser. Men så bemærker han Vera, en pige der virker

som hypnotiseret, en særling med en sabel og den overivrige tv-reporter Mikkelsen, der tilsyneladende er på
sporet af en varulv, der sætter lokalbefolkningen i panik. Er der noget om snakken, er der mere mellem

himmel og jord, får Mikkelsen sit scoop, kan vores hovedperson i fred genoptage sine natlige gåture – måske
endda sammen med Vera? ”Varulv” er et kortroman om ensomhed, skæve eksistenser og alt det, der sker i

skyggerne i det natsorte København ... Jeppe Sandholt er født 1982 og opvokset i Birkerød. 2008 Bachelor of
Arts fra Animation Workshop i Viborg. Vandt pris for bedste design for den digitale børnebog ”Sylvester's
Band” ved Danish App Awards 2011. Siden 2010 bosat på Nørrebro. ”Varulv” er Jeppe Sandholts debut som

forfatter.

 

En mand holder af at passe sig selv og gå lange ture om natten i
København ikke mindst i sit kvarters affolkede park og tomme
pladser. Men så bemærker han Vera, en pige der virker som

hypnotiseret, en særling med en sabel og den overivrige tv-reporter
Mikkelsen, der tilsyneladende er på sporet af en varulv, der sætter
lokalbefolkningen i panik. Er der noget om snakken, er der mere
mellem himmel og jord, får Mikkelsen sit scoop, kan vores

hovedperson i fred genoptage sine natlige gåture – måske endda
sammen med Vera? ”Varulv” er et kortroman om ensomhed, skæve
eksistenser og alt det, der sker i skyggerne i det natsorte København

... Jeppe Sandholt er født 1982 og opvokset i Birkerød. 2008
Bachelor of Arts fra Animation Workshop i Viborg. Vandt pris for
bedste design for den digitale børnebog ”Sylvester's Band” ved

Danish App Awards 2011. Siden 2010 bosat på Nørrebro. ”Varulv”



er Jeppe Sandholts debut som forfatter.
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