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Kaninmassakren Jesper Wamsler Hent PDF Forlaget skriver: En familiefar finder sin datters kaniner
massakreret til døde af ukendte gerningsmænd og bliver besat af hævnfantasier. Han begiver sig ud på en
farlig færd ind i sit eget mørke. Og nabolagets. Det kan være svært at skelne.   Det samme oplever Hans, da
hustruen Rita kommer hjem fra frisøren og ser ældre ud, end hun plejer. "Du betaler for at se gammel ud,"

vrisser Hans, det arbejder sig op i ham, og han tager en overrumplende hævn. I Jesper Wamslers
KANINMASSAKREN lurer et stort uigennemtrængeligt mørke i samlingens ti historier, der alle er fortalt af

personer, som har været ude for en eller anden for dåd eller udåd - med uventede, morsomme eller
voldsomme konsekvenser til følge.   Det er stor novellekunst af en forfatter, der har taget tilløb længe. Jesper

Wamsler (f. 1976) har skrevet fem bøger siden debuten i 1996 og oplevet stor succes ikke mindst som
dramatiker, men med KANINMASSAKREN leverer han et litterært værk, der efter enhver målestok fortjener

at blive læst og påskønnet af et stort publikum. 
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