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Kys og knogler Charlotte Blay Hent PDF En stjerneglad ungdomsbog om kærlighed i to kulturer. Tham må
rejse til Vietnam for at flytte sin bedstefars knogler. Han er forelsket i to piger. Van Chan og Katrine. Hvem
skal han holde sig til? Anmeldelser: "Det er sjældent, der kommer så stjerneglad en bog om kærlighed og

forskellighed… ” - Steffen Larsen, Politiken. "Det kan være svært at høre til i to kulturer. Ikke mindst, når man
hedder Tam, er fra Vietnam, går i 10. klasse, endelig har scoret klikens flotteste pige og så pludselig bliver
nødt til at skuffe hende, fordi man på familiens vegne skal rejse til Vietnam og stå for en genbegravelse af sin
bedstefar. Denne ungdomsbogs tema er kultursammenstød, men også ungdomsliv, familieliv og livsvilkår i så
forskellige kulturer som Vietnam og Danmark. Under sit ophold i Vietnam bliver Tham forelsket i Van Chan.
Men hjemme har han Katrine. Sproget er friskt og vil tiltale unge læsere. Varmt, humoristisk og sjovt, men
troværdigt og med alvoren i behold er et vigtigt og aktuelt emne her serveret på en lettilgængelig måde.

Selvlæsning folkeskolens ældste klasser og gymnasiet, og i klasselæsning i 9. og 10. klasse."- Lektørudtalelse.

 

En stjerneglad ungdomsbog om kærlighed i to kulturer. Tham må
rejse til Vietnam for at flytte sin bedstefars knogler. Han er forelsket

i to piger. Van Chan og Katrine. Hvem skal han holde sig til?
Anmeldelser: "Det er sjældent, der kommer så stjerneglad en bog om
kærlighed og forskellighed… ” - Steffen Larsen, Politiken. "Det kan
være svært at høre til i to kulturer. Ikke mindst, når man hedder Tam,
er fra Vietnam, går i 10. klasse, endelig har scoret klikens flotteste
pige og så pludselig bliver nødt til at skuffe hende, fordi man på

familiens vegne skal rejse til Vietnam og stå for en genbegravelse af
sin bedstefar. Denne ungdomsbogs tema er kultursammenstød, men
også ungdomsliv, familieliv og livsvilkår i så forskellige kulturer som
Vietnam og Danmark. Under sit ophold i Vietnam bliver Tham



forelsket i Van Chan. Men hjemme har han Katrine. Sproget er friskt
og vil tiltale unge læsere. Varmt, humoristisk og sjovt, men troværdigt
og med alvoren i behold er et vigtigt og aktuelt emne her serveret på
en lettilgængelig måde. Selvlæsning folkeskolens ældste klasser og
gymnasiet, og i klasselæsning i 9. og 10. klasse."- Lektørudtalelse.
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