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Noget for noget Anna Grue Hent PDF I en ejendom på Østerbro passer viceværtens kone, Jytte Svendløv, de
ferierende beboeres blomster og kæledyr mod en beskeden betaling. En ordning, som hendes kunder er glade
for – bortset fra de af dem, som på længere sigt kommer til at betale lidt mere, end de havde regnet med. Jytte
er nemlig også pengeafpresser. Ikke i millionklassen – bare lige til dagen og vejen og en rejse sydpå i ny og
næ: 5.000 kr. hist og 20.000 kr. pist … ’Det bliver til penge alt sammen’, tænker hun og tænder endnu én af
sine evindelige smøger. En dag falder hun i familien Agesens lejlighed over nogle informationer, som viser
sig at kunne bruges i en langt større målestok, end hun er vant til. Ingredienserne er en berømt tv-vært, et

uægte barn og en saftig sladderhistorie, der kan sælges anonymt til et ugeblad. Jytte er henrykt. Men der er én
ting, hun har glemt at tage med i beregningerne: Hvad gør en mor, når hendes barn trues? "Noget for noget"

er Anna Grues debutroman.

 

I en ejendom på Østerbro passer viceværtens kone, Jytte Svendløv,
de ferierende beboeres blomster og kæledyr mod en beskeden

betaling. En ordning, som hendes kunder er glade for – bortset fra de
af dem, som på længere sigt kommer til at betale lidt mere, end de
havde regnet med. Jytte er nemlig også pengeafpresser. Ikke i

millionklassen – bare lige til dagen og vejen og en rejse sydpå i ny
og næ: 5.000 kr. hist og 20.000 kr. pist … ’Det bliver til penge alt
sammen’, tænker hun og tænder endnu én af sine evindelige smøger.

En dag falder hun i familien Agesens lejlighed over nogle
informationer, som viser sig at kunne bruges i en langt større

målestok, end hun er vant til. Ingredienserne er en berømt tv-vært, et
uægte barn og en saftig sladderhistorie, der kan sælges anonymt til et
ugeblad. Jytte er henrykt. Men der er én ting, hun har glemt at tage
med i beregningerne: Hvad gør en mor, når hendes barn trues?

"Noget for noget" er Anna Grues debutroman.
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