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fra forår til sommer Lars Mogensen Hent PDF Andreas er historiens hovedperson, som efter en vellykket Hf-
eksamen ikke helt er afklaret med, hvad han vil med sit liv. Så i mellemtiden kører han taxa på den lokale

central, hvilket han faktisk med tiden bliver ganske glad for.
Sofie er hans kæreste, som godt ved hvad hun vil - og hvad hun bestemt ikke vil i livet! Men Andreas har fået

den opfattelse, at hun ikke er helt den samme som tidligere, og hvorfor ved han ikke...
En dag beslutter han sig så for at gøre forholdet slut en gang for alle, men han når det ikke, da Sofie pludselig
fortæller ham, at hun venter sig! Nyheden rammer Andreas hårdt, for nu falder hans gode og sikre verden

sammen. Andreas indser nu, at han ikke kan gå fra hende, på grund af barnet, som han ønsker og give en god
opvækst og start på livet. Tingene bliver ikke lettere, da han lidt senere bliver tilbudt en fastansættelse på

centralen.
Hvad skal han vælge og vælge fra? Det ansvarlige familieliv hvor begge parter har gang i en karriere, eller
den simple men gode tilværelse der tilfredsstiller hans få betingelser for et godt liv? Når Andreas har fri

slapper han af med vennerne, som han søger råd og vejledning hos. Han stiller sig selv nogle af livets store
spørgsmål - og søger svar på spørgsmål om sit eget liv, sig selv, Sofie, og ikke mindst fremtiden!

Uddrag af bogen:
"En køn pige steg ind i min taxa. Jeg troede ikke i starten, at hun var prostitueret. Hun var køn, det var hun

virkelig! Til Blixenvej 52, sagde hun.
Jeg kørte hende, og lige pludselig begyndte hun at snakke til mig. Hendes stærke parfumeduft og varmen i
bilen gav mig hovedpine. Hendes forældre og venner ville have, at hun skulle forandre sig, sagde hun.

Jeg så på hende gennem bakspejlet og spurgte, hvad hun mente. Jeg vidste jo endnu ikke, hvad hun arbejdede
med, og hvorfor hun skulle ud til Blixenvej.

Hun gik til bekendelse."

". Der er katte, der går ude på gelænderne uden for lejlighederne. Hvorfor gør de egentlig det? Er de trætte af
at høre deres ejere skændes og diskutere?

Sofie vil også have kat. Det er en del af hendes "blive voksen-plan". Jeg tror, at hvis vi fik en kat, så ville den
- ligesom dem jeg ser på lige nu - flygte fra de onde ord, der undslipper de beklagende og utilfredse munde.

Den ville flygte i skræk over vores skænderier!"

Om fofatteren:
Lars Mogensen. Født 1989 og opvokset i Næstved. HF-student 2009 fra Næstved Gymnasium. Frivillig

værnepligtig i Flyvevåbnet april-juli 2010.
Har læst 1. semester i filosofi på Lunds Universitet, hvor mange af de lærte (moral)filosofiske begreber har

dannet inspiration til denne bogs søgende/ eksistentielle spørgsmål.
Fritiden bruges på at skrive, tegne og male, lytte til musik, og ikke mindst læse - helst tankevækkende og
livsbekræftende litteratur. Specielt den franske eksistentialisme som dominerede efter 2. Verdenskrig har
påvirket Lars' ideer og lyst til selv at blive forfatter. Specielt Jean-Paul Sartres og Albert Camus' litterære

værker har påvirket krafigt - også til debutromanen.
Planen er at læse til lærer, for derefter at vække børn og unges interesse for de filosofiske discipliner på en

pædagogisk og lærerig måde.

 

Andreas er historiens hovedperson, som efter en vellykket Hf-
eksamen ikke helt er afklaret med, hvad han vil med sit liv. Så i

mellemtiden kører han taxa på den lokale central, hvilket han faktisk
med tiden bliver ganske glad for.

Sofie er hans kæreste, som godt ved hvad hun vil - og hvad hun
bestemt ikke vil i livet! Men Andreas har fået den opfattelse, at hun
ikke er helt den samme som tidligere, og hvorfor ved han ikke...

En dag beslutter han sig så for at gøre forholdet slut en gang for alle,
men han når det ikke, da Sofie pludselig fortæller ham, at hun venter
sig! Nyheden rammer Andreas hårdt, for nu falder hans gode og



sikre verden sammen. Andreas indser nu, at han ikke kan gå fra
hende, på grund af barnet, som han ønsker og give en god opvækst
og start på livet. Tingene bliver ikke lettere, da han lidt senere bliver

tilbudt en fastansættelse på centralen.
Hvad skal han vælge og vælge fra? Det ansvarlige familieliv hvor
begge parter har gang i en karriere, eller den simple men gode

tilværelse der tilfredsstiller hans få betingelser for et godt liv? Når
Andreas har fri slapper han af med vennerne, som han søger råd og
vejledning hos. Han stiller sig selv nogle af livets store spørgsmål -
og søger svar på spørgsmål om sit eget liv, sig selv, Sofie, og ikke

mindst fremtiden!

Uddrag af bogen:
"En køn pige steg ind i min taxa. Jeg troede ikke i starten, at hun var
prostitueret. Hun var køn, det var hun virkelig! Til Blixenvej 52,

sagde hun.
Jeg kørte hende, og lige pludselig begyndte hun at snakke til mig.
Hendes stærke parfumeduft og varmen i bilen gav mig hovedpine.
Hendes forældre og venner ville have, at hun skulle forandre sig,

sagde hun.
Jeg så på hende gennem bakspejlet og spurgte, hvad hun mente. Jeg
vidste jo endnu ikke, hvad hun arbejdede med, og hvorfor hun skulle

ud til Blixenvej.
Hun gik til bekendelse."

". Der er katte, der går ude på gelænderne uden for lejlighederne.
Hvorfor gør de egentlig det? Er de trætte af at høre deres ejere

skændes og diskutere?
Sofie vil også have kat. Det er en del af hendes "blive voksen-plan".
Jeg tror, at hvis vi fik en kat, så ville den - ligesom dem jeg ser på
lige nu - flygte fra de onde ord, der undslipper de beklagende og
utilfredse munde. Den ville flygte i skræk over vores skænderier!"

Om fofatteren:
Lars Mogensen. Født 1989 og opvokset i Næstved. HF-student 2009
fra Næstved Gymnasium. Frivillig værnepligtig i Flyvevåbnet april-

juli 2010.
Har læst 1. semester i filosofi på Lunds Universitet, hvor mange af
de lærte (moral)filosofiske begreber har dannet inspiration til denne

bogs søgende/ eksistentielle spørgsmål.
Fritiden bruges på at skrive, tegne og male, lytte til musik, og ikke
mindst læse - helst tankevækkende og livsbekræftende litteratur.
Specielt den franske eksistentialisme som dominerede efter 2.

Verdenskrig har påvirket Lars' ideer og lyst til selv at blive forfatter.
Specielt Jean-Paul Sartres og Albert Camus' litterære værker har

påvirket krafigt - også til debutromanen.
Planen er at læse til lærer, for derefter at vække børn og unges

interesse for de filosofiske discipliner på en pædagogisk og lærerig
måde.
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