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Drengen, der gik baglæns Bo hr. Hansen Hent PDF En utrolig fin, gribende og velskrevet historie.

Engang imellem må man gå baglæns for at komme videre.
Andreas træder ikke på streger, når han går på fortovet. Han dunker sig ind imellem besværgende for brystet,
når han skal beskytte sig. Lille 9-årige Andreas bærer på noget ubærligt: Da hans mor holdt fødselsdag,
optrådte han og storebror Mikkel med en vittighed. Alle havde det skægt, og Andreas blev fuld. Næste

morgen ville faren på sin motorcykel køre Mikkel i skole, men kører galt - og Mikkel dør. Hverken det nye
hus eller den nye skoleklasse og lærer kan dulme Andreas' sorg. Han må klare sig selv. Andreas bearbejder sin
sorg ved at skabe et fantasiunivers, hvor han kan kommunikere med sin afdøde storebror. På en måde skruer
han også tiden tilbage til før trafikulykken. Han går bogstavelig talt baglæns tilbage til familiens gamle hus,

hvor han engang lavede en masse tossestreger med sin bror. I den tomme villa skaber han en magisk
tidslomme og arrangerer, i fantasien, en fødselsdagsfest magen til den, familien holdt aftenen inden den fatale

ulykke...

Manuskript af Bo hr. Hansen - baseret på Thomas Vinterbergs film af samme navn fra 1995. Bogen handler
om den niårige Andreas, som mister sin storebror ved en tragisk ulykke. I løbet af historien lærer Andreas at

håndtere sin sorg og tager afsked med fortiden. Andreas’ forældre føler sig magtesløse og forsøger at
fortrænge tragedien, men Andreas gør det eneste rigtige: Han ser døden i øjnene. I en dagdrøm siger han

farvel til broderen og bliver belønnet for sit mod.

"Thomas Vinterberg og Bo hr. Hansen har sammen lavet en fin bog, især til oplæsning. Der er mange facetter
af både alvor og humor, og det er en historie, der virkelig lejrer sig i både voksne og børn."

- Lektør: Bo Knudsen
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