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Hullet Anders Johansen Hent PDF En ny vejtunnel forbinder det isolerede Fjeldvig med resten af landet. Men

hvad kommer der ud af tunnellens sorte hul? Fremskridt og velstand, lover politikerne. Synd og
ugudelighed, advarer Davids far. David ved ikke, hvad han skal mene. Han er en speciel dreng, siger mor.
Andre kalder ham overklog. Heldigvis har han sin storebror, Peter, der passer på ham. Men hvad nu, hvis

Peter rejser sin vej gennem tunnellen, væk fra ham …? Der skete noget mærkeligt inden i mig: Der, hvor der
plejede at være et sort hul, var der pludselig en stram, hård knude. Nej, det var ikke en knude, det var en stor,
knyttet hånd, og nu åbnede den sig, og fingrene greb fat i mig og klemte luften ud af mig indefra, og det

allermærkeligste var, at jeg lige med ét havde et ord for det, der hev og sled i mig. Ordet var rædsel, rædsel
for at miste Peter og blive alene, vi skulle jo være sammen altid, altid og altid. Han skriver stort om det, der er

småt ... ’Hullet’ er en klog og følsom historie om mennesker under pres ... Det er en bog, man vil huske

længe. Steffen Larsen, Politiken ★★★★★ Ferm forfatter tager springet til fuldfed krønikeskriver i

ungdomsroman om en autistisk dreng ... en dybt fascinerende og stor fortælling for unge og voksne, og det
vil ikke undre, om den bliver stående som årets bedste ungdomsroman. Kari Sønsthagen, Berlingske

★★★★★ Anders Johansen får læserens øjne op for, hvordan en autists verden ser ud ...’Hullet’ er Anders

Johansens allerbedste ungdomsroman ... Forfatteren vover at åbne en verden af fremmedhed for sin læser – og

der er hul igennem hele vejen. Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten ★★★★★ En uafrystelig

beretning om, hvad der sker, når tiden pludselig flyder ind [...] En følsom, klog og filosofisk tung roman, der
vil fænge ung som voksen [...] Hullet er en fantastisk roman, skrevet langsomt, med fjerpen utvivlsomt. Man
læser den også sagte, smager på ordene, oplever Davids klare øjenvidneberetning og både nyder og frygter
hver ny side. Bedre kan det ikke gøres. Weekendavisen Som en blanding af Haller og Rifbjerg, tilsat et strejf
af melankoli, fortæller han en universel historie ... Vedkommende og klog bog, der griber en om hjertet og

kalder på en genlæsning. Steffen Gordon Nielsen, Lektørudtalelse
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