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Fangekoret Daniel Øhrstrøm Hent PDF "Danmarks mest kriminelle boyband". Sådan omtaler medlemmerne
af Fangekoret selv den succes, der nu kører på 15. år. Her mødes mordere, storkriminelle, pushere og andet
godtfolk for at synge – og de gør det både som kirkekor i Vridsløselille, og når de drager på turne. Hvert år
hører tusindvis af mennesker over hele landet nemlig Fangekoret, der således er mange af fangernes eneste

udgangsmulighed.

I spidsen står ildsjælen Louise Adrian. For fangerne er hun både mor og uopnåelig kærlighed, og så er hun en
af Kriminalforsorgens eneste dokumenterede succeser igennem mange år. For når Fangekorets medlemmer

kommer på fri fod, klarer de sig langt bedre end deres "kolleger" i fængslet.

I bogen fortæller fangerne om deres barske vej ind i fængslet, mens man følger dem rundt på landevejen på
turne i landets kirker.

Om forfatteren: Daniel Øhrstrøm (f. 1979) er journalist og forfatter, bl.a. til den roste "Den forbudte frelse".
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