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Vejen Lasse Bo Jensen Hent PDF Gode og dårlige ting kommer i stimer, og for Matti begynder det gode, da
han og Moderen og Manden Med De Grå Bukser forlader lejligheden og flytter i hus på vejen. Her vrimler
det med selvbyggere, socialister, børnelokkere og fisefornemme i et muntert sammenrend af vejfester og

endeløs plæneklipning. Der er Dobbelt Herluf og Surkussen og Store Nikolaj og Palle med den ræverøde far,
som arbejder på Mandens fabrik, og hvis skæg lugter af kussesaft, og ikke mindst Jytte med den perlende

latter, som er mor til Sinken, Mattis ’ven’. Jytte bliver Mattis store kærlighed. Men vejen til hendes hjerte er
lang og knubbet, når tiden står stille i sommerferierne, og atomkrigen lurer i horisonten. Og så begynder de
dårlige ting at ske. Moderen får glasøjne og ligger i sin seng, og arbejderne strejker på fabrikken, og Manden
gør noget, han ikke skulle have gjort. Der må handles, Matti, men hvordan? VEJEN er en bittersød roman om

at vokse op på en villavej i 70’erne, hvor verden var af lave og helt anderledes end i dag. Eller var den?

 

Gode og dårlige ting kommer i stimer, og for Matti begynder det
gode, da han og Moderen og Manden Med De Grå Bukser forlader

lejligheden og flytter i hus på vejen. Her vrimler det med
selvbyggere, socialister, børnelokkere og fisefornemme i et muntert
sammenrend af vejfester og endeløs plæneklipning. Der er Dobbelt
Herluf og Surkussen og Store Nikolaj og Palle med den ræverøde

far, som arbejder på Mandens fabrik, og hvis skæg lugter af
kussesaft, og ikke mindst Jytte med den perlende latter, som er mor
til Sinken, Mattis ’ven’. Jytte bliver Mattis store kærlighed. Men
vejen til hendes hjerte er lang og knubbet, når tiden står stille i

sommerferierne, og atomkrigen lurer i horisonten. Og så begynder de
dårlige ting at ske. Moderen får glasøjne og ligger i sin seng, og
arbejderne strejker på fabrikken, og Manden gør noget, han ikke



skulle have gjort. Der må handles, Matti, men hvordan? VEJEN er
en bittersød roman om at vokse op på en villavej i 70’erne, hvor
verden var af lave og helt anderledes end i dag. Eller var den?
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