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Mødre er farlige med knive Do Van Ranst Hent PDF “Mødre er farlige med knive” er historien om
teenagedrengen Jef, der bor sammen med sin smukke mor og handicappede søster i et større etagebyggeri. I
bygningen bor også Jefs irriterende ven, Süleyman. Det socialt belastede område er hjemsted for en række
spændende områder, såsom flaskeengen, hvor Jef går ud med søsteren, Iene, når
det blæser, og som senere bliver omdrejningspunkt for en begravet hemmelighed.
Jef har aldrig mødt sin far. Nu har Jefs mor fået en ny kæreste, Harry, som Jef på alle tænkelige (og
utænkelige) måder forsøger at skræmme ud af sit, moderens og søsterens liv. Jefs livlige fantasi sætter gang i
et projekt, der skal over-bevise Harry om, at mødre er farlige med knive.
Bogen skildrer blændende en teenagedrengs liv - både i fantasien og i virkeligheden. På en rørende og
humoristisk måde kommer vi ind under huden på Jef og hører om et kærligt forhold til en handicappet søster,
en omsiggribende livlig fantasi, et venskab på godt og ondt, nabopigens bryster og en hel masse andre ting,
der rører sig i livet på en teenagedreng.
Ikke alt i den verden, som Do Van Ranst skildrer i “Mødre er farlige med knive”, vil umiddelbart være
genkendeligt for alle læsere, men Do Van Ranst lader os åbne øjnene for mangfoldigheden i vores samfund.
“Mødre er farlige med knive” er skrevet af belgiske Do Van Ranst, der vandt prisen for bedste ungdomsbog i
Belgien i 2008 for denne bog - ligesom han også vandt prisen for bedste belgiske og tyske ungdomsbog for
“Min far siger, at vi redder liv”, som udkom på TURBINE forlaget i 2009.
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