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Drengene Jonas Kleinschmidt Hent PDF Det var os, der var drengene. Det var det eneste, de kaldte os …

I ungdomsromanen Drengene følger vi seks venner fra 0. klasse til deres skæbnesvangre sidste skoledag. Vi er
i den øvre middelklasse i en forstad til København. Drengene mangler ikke noget, de er på toppen, de skal
nok klare det – det er den indstilling, de har. Så de spiller fodbold, laver lidt ballade, hører hiphop, skater,
begynder at drikke, opdager hash, kommer op at slås, snakker om damer, gør deres første spæde seksuelle

erfaringer – og hele tiden lurer katastrofen i baggrunden.

Hvem er de drenge? Hvorfor bliver de sådan, især når de er i grupper? Hvor meget porno ser de? Hvor meget
presser de hinanden? Hvor meget drikker de? Og er de egentlig så slemme, når det kommer til stykket?

Drengene er en intens, ærlig og aktuel roman om de unge drenge.

Jonas Kleinschmidt er forfatter og kulturjournalist. Han debuterede sidste år med den anmelderroste
ungdomsroman Dig og mig og Zlatan, der handler om at miste, om venskaber og om fodbold. I Drengene

zoomer Jonas Kleinschmidt ind på de unge drenges liv anno 2018.

 

Det var os, der var drengene. Det var det eneste, de kaldte os …

I ungdomsromanen Drengene følger vi seks venner fra 0. klasse til
deres skæbnesvangre sidste skoledag. Vi er i den øvre middelklasse i
en forstad til København. Drengene mangler ikke noget, de er på
toppen, de skal nok klare det – det er den indstilling, de har. Så de
spiller fodbold, laver lidt ballade, hører hiphop, skater, begynder at
drikke, opdager hash, kommer op at slås, snakker om damer, gør
deres første spæde seksuelle erfaringer – og hele tiden lurer

katastrofen i baggrunden.

Hvem er de drenge? Hvorfor bliver de sådan, især når de er i
grupper? Hvor meget porno ser de? Hvor meget presser de

hinanden? Hvor meget drikker de? Og er de egentlig så slemme, når
det kommer til stykket?

Drengene er en intens, ærlig og aktuel roman om de unge drenge.

Jonas Kleinschmidt er forfatter og kulturjournalist. Han debuterede
sidste år med den anmelderroste ungdomsroman Dig og mig og
Zlatan, der handler om at miste, om venskaber og om fodbold. I
Drengene zoomer Jonas Kleinschmidt ind på de unge drenges liv

anno 2018.
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