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Drengerøve Bjarne Kim Pedersen Hent PDF "Står du og skal ud og finde en god ungdomsbog, til en dreng
mellem 13 og 16 år, så vil jeg anbefale Drengerøve.

Drengerøve er en sjov og letlæst ungdomsbog, som handler om drenge i puberteten.
Bogen handler om kærlighed, de første erfaringer med sex, fantasier, følelser og relationer m.m.

Jeg er sikker på, at de fleste drenge, kan nikke genkendende til bogens historier og jeg syntes forcen i bogen
er, at forfatteren rammer plet i sproget, følelserne og tankerne" Børnogbøger

Lektør: "Såvel omslaget med sløret gengivelse af en næsten bar kvindetorso som indholdet lever helt op til
titlen. Det er en bog for drengerøve fra 12 år og opad, samt for de jævnaldrende piger og voksne af begge

køn, der vil vide, hvordan drenge som bogens personer tænker. I 15 historier berettes om nogle drenges indre
men især ydre liv. Bogen udspiller sig ikke i et storbymiljø, men i et mindre bysamfund. DE grundlæggende
holdninger og erfaringer er dog nok universielle over hele Danmark med historierne om drenges indbyrdes
relationer, fantasier og oplevelser med kærlighed og sex samt de første erfaringer med druk – men der bliver
også tid til at tage på fisketur med kammeraterne. Bogens styrke er, at den sikkert vil kunne lokke nogle af de
knapt så meget læsende drenge(røve) til at læse denne bog dels pga. titlen/forsiden/indholdet, og dels fordi

historierne er relativt lette at læse: Der er således tale om en udmærket brugsbog og ikke stor
ungdomslitteratur. Forfatteren arbejder med unge, har tidligere udgivet digte for unge og har redigeret

historier skrevet af unge, så han kender deres univers og sprog." Per Drustrup Larsen

 

"Står du og skal ud og finde en god ungdomsbog, til en dreng
mellem 13 og 16 år, så vil jeg anbefale Drengerøve.

Drengerøve er en sjov og letlæst ungdomsbog, som handler om
drenge i puberteten.

Bogen handler om kærlighed, de første erfaringer med sex, fantasier,
følelser og relationer m.m.

Jeg er sikker på, at de fleste drenge, kan nikke genkendende til
bogens historier og jeg syntes forcen i bogen er, at forfatteren
rammer plet i sproget, følelserne og tankerne" Børnogbøger

Lektør: "Såvel omslaget med sløret gengivelse af en næsten bar
kvindetorso som indholdet lever helt op til titlen. Det er en bog for
drengerøve fra 12 år og opad, samt for de jævnaldrende piger og
voksne af begge køn, der vil vide, hvordan drenge som bogens

personer tænker. I 15 historier berettes om nogle drenges indre men
især ydre liv. Bogen udspiller sig ikke i et storbymiljø, men i et

mindre bysamfund. DE grundlæggende holdninger og erfaringer er
dog nok universielle over hele Danmark med historierne om drenges
indbyrdes relationer, fantasier og oplevelser med kærlighed og sex
samt de første erfaringer med druk – men der bliver også tid til at
tage på fisketur med kammeraterne. Bogens styrke er, at den sikkert
vil kunne lokke nogle af de knapt så meget læsende drenge(røve) til
at læse denne bog dels pga. titlen/forsiden/indholdet, og dels fordi

historierne er relativt lette at læse: Der er således tale om en
udmærket brugsbog og ikke stor ungdomslitteratur. Forfatteren
arbejder med unge, har tidligere udgivet digte for unge og har



redigeret historier skrevet af unge, så han kender deres univers og
sprog." Per Drustrup Larsen
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