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Miraklet i Krakow Stephen Horner Hent PDF Joakim bor alene med sin mor. Hun er kasserer i en bank, han er
20 år gammel og 157 cm høj. Den lave vækst fylder mere og mere i hans dagligdag, han har ikke haft med

piger at gøre og vil formentlig aldrig få det. Den eneste kvinde, han har kontakt med, er hans brandirriterende
mor. Nu har han fået nok, koste hvad det vil. Via nettet har han fundet frem til en mulighed for en væsentlig
forlængelse af benene i Polen. Operationen er dyr, men han er desperat nok til at ville røve en bank – og den
bank, Joakim vil røve, er hans mors bank, og det er ikke særlig velvalgt. Og så alligevel. Røveriforsøget fører

ham i armene på den sexede filialbestyrer, Britt, som giver ham et tilbud, han ikke kan sige nej til.

 

Joakim bor alene med sin mor. Hun er kasserer i en bank, han er 20
år gammel og 157 cm høj. Den lave vækst fylder mere og mere i

hans dagligdag, han har ikke haft med piger at gøre og vil formentlig
aldrig få det. Den eneste kvinde, han har kontakt med, er hans

brandirriterende mor. Nu har han fået nok, koste hvad det vil. Via
nettet har han fundet frem til en mulighed for en væsentlig

forlængelse af benene i Polen. Operationen er dyr, men han er
desperat nok til at ville røve en bank – og den bank, Joakim vil røve,
er hans mors bank, og det er ikke særlig velvalgt. Og så alligevel.

Røveriforsøget fører ham i armene på den sexede filialbestyrer, Britt,
som giver ham et tilbud, han ikke kan sige nej til.
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