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Med benene på nakken Arne Svingen Hent PDF ”Du er helt klar over, at fra nu af bliver alting anderledes,
ikke?” siger far og ser på mig. Jeg nikker. ”Nu er det os to, Johnny,” fortsætter far og lader en pegefinger

svæve mellem os. Jeg kan ikke lide, når far kalder mig Johnny. For jeg hedder Eirik. Det kan jeg bevise med
det pas, jeg ikke har med. Eirik sidder sammen med sin far i et tog på vej ned gennem Europa. Han ved ikke,
hvor de skal hen. Han ved ikke, hvad de skal. Det eneste han ved er, at hans liv pludselig er blevet vendt

fuldstændig på hovedet. Med benene på nakken handler om fædre og sønner og om et desperat forsøg på en
ny start. Den handler også om nye venskaber og reservefamilier, om at blive slået i gulvet og om

Frankenstein. Og lidt om at spille fodbold i kørestol. Men mest af alt handler den om en far, der bare vil sin
søn alt det bedste, men som ikke rigtig kan finde ud af det. LEKTØRUDTALELSE: Kort om bogen: Eirik
sidder med sin far i et tog på vej ned gennem Europa. Han ved ikke hvor de er på vej hen, kun at hans liv er
blevet vendt fuldstændig på hovedet. For dig mellem 10 og 13, der kan lide en socialrealistisk fortælling.
Beskrivelse: Eirik og faren er på flugt, men kun ganske langsomt, som handlingen skrider frem, finder vi ud
af fra hvad og hvorfor. Eirik sidder i kørestol og er meget af tiden overladt til sig selv mens faren forsøger at
skaffe penge. Heldigvis får Eirik et par gode venner i den baggård, hvor de har slået sig ned. Sandra og Heinz
tager ham med i parken og lader ham være en del af deres fodboldhold. Den norske forfatter har udgivet en
del bøger for både børn og unge. Vurdering: Rigtig fin historie om en far, der vil sin søn det bedste, men ikke
helt kan leve op til det. Trods det alvorlige tema, er der også en masse underspillet humor og varme i teksten.

Andre bøger om samme emne/genre: Bogen her minder nok mest om Arne Svingens andre bøger fx
Revolverdrengen , der også handler om en far og søn på flugt eller En sang om en brækket næse , hvor

hovedpersonen er en meget tænksom dreng fra en belastet familie. Til bibliotekaren: Kan klart anbefales købt.
Lektør: Jeanette Thisted Villadsen.

 

”Du er helt klar over, at fra nu af bliver alting anderledes, ikke?”
siger far og ser på mig. Jeg nikker. ”Nu er det os to, Johnny,”

fortsætter far og lader en pegefinger svæve mellem os. Jeg kan ikke
lide, når far kalder mig Johnny. For jeg hedder Eirik. Det kan jeg
bevise med det pas, jeg ikke har med. Eirik sidder sammen med sin
far i et tog på vej ned gennem Europa. Han ved ikke, hvor de skal
hen. Han ved ikke, hvad de skal. Det eneste han ved er, at hans liv



pludselig er blevet vendt fuldstændig på hovedet. Med benene på
nakken handler om fædre og sønner og om et desperat forsøg på en
ny start. Den handler også om nye venskaber og reservefamilier, om

at blive slået i gulvet og om Frankenstein. Og lidt om at spille
fodbold i kørestol. Men mest af alt handler den om en far, der bare
vil sin søn alt det bedste, men som ikke rigtig kan finde ud af det.

LEKTØRUDTALELSE: Kort om bogen: Eirik sidder med sin far i et
tog på vej ned gennem Europa. Han ved ikke hvor de er på vej hen,
kun at hans liv er blevet vendt fuldstændig på hovedet. For dig
mellem 10 og 13, der kan lide en socialrealistisk fortælling.

Beskrivelse: Eirik og faren er på flugt, men kun ganske langsomt,
som handlingen skrider frem, finder vi ud af fra hvad og hvorfor.

Eirik sidder i kørestol og er meget af tiden overladt til sig selv mens
faren forsøger at skaffe penge. Heldigvis får Eirik et par gode venner
i den baggård, hvor de har slået sig ned. Sandra og Heinz tager ham
med i parken og lader ham være en del af deres fodboldhold. Den
norske forfatter har udgivet en del bøger for både børn og unge.
Vurdering: Rigtig fin historie om en far, der vil sin søn det bedste,
men ikke helt kan leve op til det. Trods det alvorlige tema, er der
også en masse underspillet humor og varme i teksten. Andre bøger
om samme emne/genre: Bogen her minder nok mest om Arne

Svingens andre bøger fx Revolverdrengen , der også handler om en
far og søn på flugt eller En sang om en brækket næse , hvor

hovedpersonen er en meget tænksom dreng fra en belastet familie.
Til bibliotekaren: Kan klart anbefales købt. Lektør: Jeanette Thisted

Villadsen.
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