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Blå blink i bakspejlet Kasper Holtze Hent PDF 'Kasper Holtze har levet et liv på kanten. Tyveri, hashsalg og
biltyverier. Han var et socialt udsat barn. Faderen døde, skolesystemet svigtede, og så var vejen banet for en
kriminel løbebane, hvor fængslet både var et ødelæggende helvede og en tryg havn med faste spisetider.

Kasper er kendt fra TV2-serien Født til fængsel? og har tilbragt mange år af sit unge liv bag tremmer. Han har
aldrig haft et kørekort, men har kørt bil det meste af sit voksenliv. I stjålne biler. Han forsøgte at køre fra

halvdelen af Sjællands politistyrke efter et bankrøveri. Det gik rigtig galt, og han betalte en høj pris. Kasper
Holtze brugte tiden i fængslet til at tegne og skrive, og det er blevet til bogen Blå blink i bakspejlet. En

beretning bag facaden, hvor han ærligt fortæller om et hårdt levet liv, han kæmper for at lægge bag sig. For at
kunne leve en nogenlunde normal tilværelse. Blå blink i bakspejlet er en dokumentarisk fortælling om et liv i

kriminalitet.

 

'Kasper Holtze har levet et liv på kanten. Tyveri, hashsalg og
biltyverier. Han var et socialt udsat barn. Faderen døde,

skolesystemet svigtede, og så var vejen banet for en kriminel
løbebane, hvor fængslet både var et ødelæggende helvede og en tryg
havn med faste spisetider. Kasper er kendt fra TV2-serien Født til
fængsel? og har tilbragt mange år af sit unge liv bag tremmer. Han

har aldrig haft et kørekort, men har kørt bil det meste af sit
voksenliv. I stjålne biler. Han forsøgte at køre fra halvdelen af

Sjællands politistyrke efter et bankrøveri. Det gik rigtig galt, og han
betalte en høj pris. Kasper Holtze brugte tiden i fængslet til at tegne

og skrive, og det er blevet til bogen Blå blink i bakspejlet. En
beretning bag facaden, hvor han ærligt fortæller om et hårdt levet liv,
han kæmper for at lægge bag sig. For at kunne leve en nogenlunde

normal tilværelse. Blå blink i bakspejlet er en dokumentarisk



fortælling om et liv i kriminalitet.
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