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Martin er en udadvendt dreng på 11 år, der holder af sin skole og sine kammerater. Men en dag flytter familien
til nabokommunen og Martin må skifte skole.
Det bliver begyndelsen til en hverdag præget af mobning og ensomhed. For på den nye skole forventer alle at
Martin uden videre falder til med både undervisning og kammerater.
Drengene i den nye klasse interesserer sig kun for fodbold mens Martin interesserer sig for teater og musik.
Han er i chok over sit skoleskifte. De nye klasse kammerater reagerer med grovkornet mobning, såsom et
ydmygende øgenavn,Fimse Fjog. En knugende ensomhed bliver Martins dagligdag. Med årene bliver han
mere og mere indadvendt og ulykkelig. Ingen ser det, for han formår at skjule sin smerte bag et strålende smil.
Mobningen, ydmygelserne og skældsordene knækker ham bid for bid. Hvem kan nå ind til ham og overbevise
ham om, at livet også er til ham? Uddrag af bogen – Vi har overvejet, hvad vi skal stille op med sådan en
blærerøv som dig, kom det fra Mads i en ubehagelig tone: Så vi har en lille gave til dig. Noget, du skal have
altid. Helenes irriterende fnisen lød i baggrunden, som en enerverende baggrundsmusik. Snart fulgte de andre
piger trop. Med en slanges ubarmhjertige hurtighed kom Mads ene hånd farende og greb Martin i struben og
holdt ham fast i et nådesløst hårdt greb. Martin gispede efter vejret, fægtede med armene og kæmpede
forgæves for at slippe fri. Men Mads var nådesløs og betydeligt stærkere end Martin. Han gik et par skridt

frem og tvang dermed Martin tilsvarende at vige et par skridt. – Du skal have et rigtig sødt kælenavn, der
passer til et fjols som dig, kom det katteblidt fra Mads. Om forfatteren Lars Ringholm, f. 1964, er opvokset i
Vejle. Han er uddannet journalist og har siden 1996 boet i Ringsted, hvor han arbejder som journalist og
foredragsholder. Det er hans egne oplevelser som skoleelev i 1970’erne, der har givet inspiration til
debutromanen.
Bog En række mænd og kvinder fortæller i denne bog deres personlige historie om livet med ordblindhed.
dk Nyheder. Rejser til Tanzania og Zanzibar Få verdens bedste safarioplevelse på vores rejser til Tanzania.
Skal vi også hjælpe dig. Officersbygningen Vester Allé 3 8000 Aarhus C. Læs også, hvordan du kommer
til/fra lufthavnene. E-mail. 9. Tanzania er ubetinget verdens bedste safariland, hvorfor en rejse til Tanzania
bør indeholde et element af safari. musikskolen@aarhus. 16. Hej Michael. Rejser til Tanzania og Zanzibar
Få verdens bedste safarioplevelse på vores rejser til Tanzania. Folkevirke er med til at markere 100 året for
udgivelsen af Emma Gads 'Takt og Tone' bestilte bogen samme aften som jeg så dig i godaften dk. Filosofi
(Græsk φιλοσοφία, philosophia, 'kærlighed til visdom'), er studiet af generelle og fundamentale problemer
vedrørende emner som eksistens, værdi, bevidsthed og sprog. maj kl. Aarhus Musikskole. Nyheder fra den
danske cirkusverden.

