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BESKRIVNING

Den autistiske sjuttonåringen Johannes bor utanför ett litet samhälle i norra Västerbottens inland.
Föräldrarna älskar sin son men sörjer förtvivlat att han inte är som andra. De ser det goda i honom medan
omvärlden bara ser hans fel. Och fel blir det ?Johannes missförstår ideligen andra trots att han är mån om
att vara till lags. Mamma Mona är utbildad kantor men har mest arbetat som fritidsledare. Gud är
närvarande och självklar för henne. Pappa Lennart är bilmekaniker och son av bygden.Alla dessa tuffa år
som är Johannes liv och öde prövar dem hårt: uppväxten, svårigheterna i skolan, utanförskapet, sattyg som
den intet ont anande Johannes luras till. Till slut puttas Johannes alldeles för långt över gränsen av sina
jämnåriga. Kvar står vi med frågor om skuld och ansvar, om vem som har Johannes öde i sina händer.
Svaren är aldrig enkla. Det hemska som inträffar har trådar fästade i hemmet, i skolan, i kamraterna, i de
långa ensamma bussresorna genom skogen ? i hela hans barndom.Djurvänner är en drabbande skildring av
isolering och utsatthet, berättad ur flera perspektiv. Vi tar del av såväl Johannes tankar som föräldrarnas
våndor och omvärldens oförstående blick. Det är en stark och originell debutroman med ett tydligt
ärende.Omslagsformgivare: Jens Magnusson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fisktortyr får djurvänner att rasa | Aftonbladet

Lantbrukarna Maude Fyrenius och Elof Nilsson, Hall, har utsetts till årets djurvänner av Gotlands
Djurskyddsförening. Motivering

LOPPIS! - Stiftelsen Djurhemmet Tassebo i Helsingborg

Nu lagom till fästingsperioden börjar har det kommit ett naturligt och giftfritt fästingsmedel som
fungerar. FÖRSVINN heter medlet som bara innehåller naturliga ...

Djurens Vänner Malmö | Från och med den 15 ... - djurensvanner.se

Mjuka djurvänner. De flesta barn älskar gosedjur och de mjuka vännerna ger rummet en behaglig och
mysig känsla.
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DJURVÄNNER

https://www.bo-fi.club/?p=DJURV%C3%84NNER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DJURV%C3%84NNER&ln=se
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