
Køllesvingerne
Hent bøger PDF

Bjarne Kim Pedersen

Køllesvingerne Bjarne Kim Pedersen Hent PDF Køllesvingerne følger igen de unge fra Bøllevinger og Uden
for festen

De er blevet lidt ældre, men drengenes liv er stadigvæk: fester, piger, druk, slagsmål mm.
En konflikt forfølger de unge helt derud, hvor de ikke længere selv har styr over tingene.

Enhver lighed med virkelige hændelser er tilsigtet. Men de unge og alle de andre personer er forfatterens
fantasi.

Alle Bjarne Kim Pedersens klubår og nuværende undervisning i tæt kontakt med unge, deres glæder og
problemer har været en grundig research i hvad unge mennesker tænker og gør. Ikke mindst de unge mænd

som lever deres liv lidt uden for de etablerede tilbud. De unge som gang på gang trækker store overskrifter og
forargelse når det går galt i trafikken, eller de laver tæskehold, eller...

Unge læsere har haft fingre i bogen, inden den udkommer, som en blanding af testlæsere og konsulenter med
lov til at sætte 'røde streger.'

Arbejdet med bogen er støttet med et arbejdslegat på 10.000 kr. fra Autorkontoen.

Forgængerne Bøllevinger og Uden for festen har solgt over 1000 eks. og fik følgende ord med på vejen:
'Bogen er forholdsvis letlæst, uden at blive sprogligt barnlig. Sætningerne er korte, enkle, og autentiske og

bogens univers er velkendt for målgruppen.' Lektør Henrik Munch Jørgensen
'bjarne kim pedersen beretter om de unges liv og familie med lige dele nøgternt syn og

indlevelsesevne.'poulg_x.
Bøllevinger blev i 2013 anbefalet som ferielæsning af Dansklærerforeningen, NOTA og Nationalt videncenter

for læsning.
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