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Hafnia punk Benn Q. Holm Hent PDF Hafnia Punk er en levende, virkelighedsnær og underholdende roman
om en by og dens beboere. Karriereadvokaten Elise, og FCK-fanatikeren Christian, der kæmper for at redde

deres forhold. Musikproduceren Hoppe med sønnen Franco og en uhåndterlig forelskelse i designeren
Isabella. Hipsteren Daniel, der har lidt for intimt kendskab til et snehvidt pulver. Ejendomsmægleren Simon,
der flygter fra forstædernes tryghed og ind i hippien Nellys favn. Charlotte, der for alt i verden vil være

rockstjerne. Andreas Weye, der jonglerer på børsen og sværmer for unge punktøser. Den paranoide forfatter
Bendix Harboe, der er sikker på, at den succesrige kollega Tranekær vil ham til livs.

Succes eller fiasko, fortvivlet eller lykkelig, rig eller fattig. Personerne krydser hinanden i baggårde, på
kontorer, i elskovsreder, under broer og på barer i denne kalejdoskopiske roman om en by og dens mennesker.

ANMELDERNE SKREV
"Romanen er en fest. Det er hamrende godt"

- Politiken

"Med Hafnia Punk burde Benn Q. Holm skovle læsere til sig"
- Euroman

"Endelig en hip samtidsroman"
- Berlingske Tidende
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