
Fuck, hvor var det fedt
Hent bøger PDF

Jesper Gerlach
Fuck, hvor var det fedt Jesper Gerlach Hent PDF Efterskolelivet er vildt fedt for de unge, og 15 årige Gerhard
glæder sig til at begynde, men har også sommerfugle i maven. Hvordan er de andre, hvordan ser de på ham,
kan han mon score en kæreste, er lærerne søde eller nogle gamle fjolser - og hvem skal han dele værelse med?
Spørgsmålene er mange, og svarene dukker op hen ad vejen gennem bogen om et år på efterskole. Kærester
og venner fylder utrolig meget i et år på efterskole. Desværre er springet fra sprudlende forelskelse til vraget
kæreste ikke særlig stort, men den udvikling kommer alle igennem, selvom det ser sort ud, når kæresten
skrider med en anden. Gerhard oplever også, at der er mange andre søde piger, når først tristheden er

bearbejdet. Og så er der selvfølgelig vennerne, som spiller en meget stor rolle. Især sammenholdet på værelset
er med til at gøre året til noget helt specielt. En herlig roman for alle, som fristes af efterskolelivet - eller vil

genopleve det gennem Gerhard og hans kammerater. Jesper Gerlach (f. 1980) er en dansk forfatter og
efterskolelærer. "Fuck, hvor var det fedt" er hans debut som romanforfatter. Jesper Gerlach er selv tidligere

efterskoleelev og arbejder nu som lærer på en efterskole i Fårevejle.

 

Efterskolelivet er vildt fedt for de unge, og 15 årige Gerhard glæder
sig til at begynde, men har også sommerfugle i maven. Hvordan er
de andre, hvordan ser de på ham, kan han mon score en kæreste, er
lærerne søde eller nogle gamle fjolser - og hvem skal han dele

værelse med? Spørgsmålene er mange, og svarene dukker op hen ad
vejen gennem bogen om et år på efterskole. Kærester og venner
fylder utrolig meget i et år på efterskole. Desværre er springet fra
sprudlende forelskelse til vraget kæreste ikke særlig stort, men den
udvikling kommer alle igennem, selvom det ser sort ud, når kæresten
skrider med en anden. Gerhard oplever også, at der er mange andre

søde piger, når først tristheden er bearbejdet. Og så er der
selvfølgelig vennerne, som spiller en meget stor rolle. Især

sammenholdet på værelset er med til at gøre året til noget helt
specielt. En herlig roman for alle, som fristes af efterskolelivet - eller

vil genopleve det gennem Gerhard og hans kammerater. Jesper



Gerlach (f. 1980) er en dansk forfatter og efterskolelærer. "Fuck,
hvor var det fedt" er hans debut som romanforfatter. Jesper Gerlach

er selv tidligere efterskoleelev og arbejder nu som lærer på en
efterskole i Fårevejle.
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