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Nowhere Kid Thorstein Thomsen Hent PDF I romanen "Nowhere Kid" stiller Thorstein Thomsen skarpt på fra
1960'ernes Danmark med teenageren og Beatles-fanen John i centrum for et ungdomsliv, der på en gang er
genkendeligt og meget retro. John bor med sin far og mor og to søskende i en 2 ½ værelsers lejlighed. Faren
må fem måneder i fængsel, og da han kommer ud, er alt forandret. Moren har fået job, storebroren gør oprør
og lader håret gro. John opdager langsomt, at faren er en uansvarlig plattenslager. John forsøger at tage
ansvaret på sig og holde sammen på den splittede familie ... Pressen skrev: »Først troede jeg vi skulle have
historien om et par drenge, der lavede et band, ligesom Beatkles. Det skulle vi ikke, men det er jeg så også
glad for … ”Nowhere Kid” tager en helt anden drejning over i et voldsomt spændende emne, nemlig vores
forældre og bedsteforældres veltrænede evner i at fortrænge begivenheder, der ikke var pæne. Vi er ovre i
opgøret med ”Hvad tror du ikke folk tænker?!”, og det som begynder som små hvide løgne, grænser sig til
det virkelig uhyggelige, når billedet af den pæne, vellykkede familie skal bevares for enhver pris.« ***** Peter Kock Hentichsen, Kultur for unge »Som nævnt foregår ”Nowhere kid” i 1960’erne, men
problematikken med at finde ud af at blive den, man gerne vil være, er tidløs. Også derfor er Thorstein
Thomsens ungdomsroman så god.« - Bent Rasmussen, EMU »Thorstein Thomsen gør det godt: Skildrer
drenge i udvikling på baggrund af et Danmark under forandring. … Som Lyngby-trilogien er det god læsning
med autentiske karakterer, der er et nærmere bekendtskab værd.« *****- Birte Strandby bogvægten.dk
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