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Rätt att döda Matt Whyman boken PDF Sonny och Alberto, tolv, snart tretton år, är mer än bästa vänner, de är
blodsbröder. De bor i Medellín i Colombia, i de förortsområden där vapen väger tyngre än ord. En avrättning
kan köpas för nästan ingenting eftersom maffiabossarna anlitar unga pojkar att utföra dåden. För Sonny och
Alberto är fotboll halva livet, resten går ut på att hålla sig flytande. Innan Sonny föddes flydde hans pappa
från maffian. Sonnys farbror, Jairo, tog istället platsen som familjeöverhuvud. Jairo är sjuk, han har dåliga

lungor. Större delen av tiden sitter han i deras lägenhet och super. Han tvingar Sonnys mamma att gå på gatan
för att få ihop pengar till billig öl och sprit, och är en plågoande för Sonny, både fysiskt och psykiskt. Sonny

och Alberto har slutat gå till skolan, det var meningslöst. Istället tjänar de några pesos genom att sälja
cigaretter åt en lokal tobakshandlare. En dag blir Alberto, som är lite större och tuffare än Sonny, upplockad
av en bil och körd till El Fantasma, en av knarkkungarna. Han blir El Fantasmas nya torped och kommer
tillbaka med en pistol, en bunt dollarsedlar och en ångest som bara kan dövas med droger. Han lättar sitt

hjärta för Sonny som ändå känner sig kvarlämnad varje gång Alberto åker iväg på ett nytt uppdrag. Och den
onda spiralen fortsätter obönhörligen att vrida sig neråt. Rätt att döda är baserad på verkliga händelser. Boken
är nominerad till 2004 års Booktrust Teenage Prize i Storbritannien. Matt Whyman har skrivit en handfull
ungdomsböcker, Rätt att döda är den första som ges ut på svenska. På sin hemsida www.mattwhyman.com
skriver han att han inte skrev berättelsen för att chockera eller uppröra någon. Han ville bara så ärligt som

möjligt beskriva världen genom en tolvårig mördares ögon.

 

Sonny och Alberto, tolv, snart tretton år, är mer än bästa vänner, de
är blodsbröder. De bor i Medellín i Colombia, i de förortsområden
där vapen väger tyngre än ord. En avrättning kan köpas för nästan
ingenting eftersom maffiabossarna anlitar unga pojkar att utföra

dåden. För Sonny och Alberto är fotboll halva livet, resten går ut på
att hålla sig flytande. Innan Sonny föddes flydde hans pappa från

maffian. Sonnys farbror, Jairo, tog istället platsen som
familjeöverhuvud. Jairo är sjuk, han har dåliga lungor. Större delen



av tiden sitter han i deras lägenhet och super. Han tvingar Sonnys
mamma att gå på gatan för att få ihop pengar till billig öl och sprit,
och är en plågoande för Sonny, både fysiskt och psykiskt. Sonny och
Alberto har slutat gå till skolan, det var meningslöst. Istället tjänar de
några pesos genom att sälja cigaretter åt en lokal tobakshandlare. En
dag blir Alberto, som är lite större och tuffare än Sonny, upplockad
av en bil och körd till El Fantasma, en av knarkkungarna. Han blir El
Fantasmas nya torped och kommer tillbaka med en pistol, en bunt
dollarsedlar och en ångest som bara kan dövas med droger. Han
lättar sitt hjärta för Sonny som ändå känner sig kvarlämnad varje
gång Alberto åker iväg på ett nytt uppdrag. Och den onda spiralen
fortsätter obönhörligen att vrida sig neråt. Rätt att döda är baserad på

verkliga händelser. Boken är nominerad till 2004 års Booktrust
Teenage Prize i Storbritannien. Matt Whyman har skrivit en handfull
ungdomsböcker, Rätt att döda är den första som ges ut på svenska.
På sin hemsida www.mattwhyman.com skriver han att han inte skrev
berättelsen för att chockera eller uppröra någon. Han ville bara så
ärligt som möjligt beskriva världen genom en tolvårig mördares

ögon.
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