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Out - en bog om selvmord Mette Ravnskov Hent PDF "Jeg smider mig ud fra altanen, tænkte Lars. De ville
blive pissebange allesammen, hvis han døde. Så ville de fortryde. Så ville de blive kede af det. Så ville de

sige, at de havde elsket ham."

17-årige Lars har det ikke godt, hverken i skolen eller derhjemme. Han har svært ved at finde venner, og hans
selvværd er meget lavt. Så beslutter han at begå selvmord.

"Out – en bog om selvmord" er en fag-fiktionsbog, som ligger sig tæt op ad virkeligheden. Vi følger familien
og skolekammeraterne i tiden efter Lars‘ død, og vi hører om sorgen, skyldfølelsen og vreden, men også om

det at komme videre på trods af det, der er sket.

Mette Ravnskov er en dansk forfatter, der har skrevet flere fag- og undervisningsbøger til unge om svære
emner som voldtægt, kriminalitet, prostitution, seksualitet og lignende.

 

"Jeg smider mig ud fra altanen, tænkte Lars. De ville blive
pissebange allesammen, hvis han døde. Så ville de fortryde. Så ville

de blive kede af det. Så ville de sige, at de havde elsket ham."

17-årige Lars har det ikke godt, hverken i skolen eller derhjemme.
Han har svært ved at finde venner, og hans selvværd er meget lavt.

Så beslutter han at begå selvmord.

"Out – en bog om selvmord" er en fag-fiktionsbog, som ligger sig tæt
op ad virkeligheden. Vi følger familien og skolekammeraterne i tiden
efter Lars‘ død, og vi hører om sorgen, skyldfølelsen og vreden, men

også om det at komme videre på trods af det, der er sket.

Mette Ravnskov er en dansk forfatter, der har skrevet flere fag- og
undervisningsbøger til unge om svære emner som voldtægt,

kriminalitet, prostitution, seksualitet og lignende.
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