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Det halve menneske Kim Basse Hent PDF Lars voksede op i det kriminelle og socialt belastede kvarter

Frydenlund, hvor teenageårene var præget af vold, stoffer og rambuktyverier. Faren var alkoholiker, moren
skredet, og storebroren og vennerne ”tabere” som han selv. På overfladen ser det ud til, at Lars i dag har brudt
sin sociale arv: Han er blevet uddannet arkitekt og venter et barn med sin kæreste Mette, der er jurist i sin fars

advokatvirksomhed. Men Mette kender ikke til Lars’ barske baggrund, der stadig hjemsøger ham, og
sandheden truer nu både ham selv og hans ufødte barn. Man siger, at klæder skaber folk, men gør titler som

arkitekt, havnearbejder og arbejdsløs det også? Det spørgsmål angriber Det halve menneske og sætter
spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige at bryde den sociale arv. Det halve menneske bygger på virkelige

hændelser og er bl.a. inspireret af Tilst-sagen fra Aarhus, hvor to unge biltyve blev skudt og dræbt af politiet.
Uddrag af bogen Antændt af adrenalinet går du direkte mod ham. Han siger et eller andet, men du hører kun
dit eget heftige åndedræt og pulsen banke i dine tindinger. Han råber noget. Peger ind mod forretningen. Du
knytter din hånd og venter, til han er tæt nok på. Han har høje tindinger, en bred næse og overskæg. Han
ligner en idiot, og det er han sikkert også, sådan en af de der nævenyttige og selvfede parcelhusbumser, der
kun kan fungere, hvis ligusterhækken er snorlige, og bedene er revet og uden ukrudt. Nu har han set ukrudt,
der skæmmer gadebilledet i form af to maskerede rambuktyve. Du venter, til du er helt tæt på ham og kan se
det hvide i hans øjne. Vreden stråler ud af dem. Hans mundvige dirrer. Han vil forme nogle ord, beordre dig
til noget, du ikke har lyst til. Du mærker vreden stige op fra mellemgulvet, og du retter den mod den lille
selvfede parcelhusbums. Og så svinger du armen. Du rammer ham klokkerent i hovedet og mærker hans
kindben mod dine knoer. Idioten er ramt. Han falder om på jorden. Om forfatteren Kim Basse er uddannet

journalist og har arbejdet for bl.a. TV 2 | ØSTJYLLAND og Nordiske Medier. Ideen til "Det halve menneske"
affødtes af hans egen opvækst i den kriminelle og socialt belastede bydel Frydenlund i Aarhus. Erfaringerne

herfra trækker han ofte på både i sit virke som journalist og som forfatter.

 

Lars voksede op i det kriminelle og socialt belastede kvarter
Frydenlund, hvor teenageårene var præget af vold, stoffer og

rambuktyverier. Faren var alkoholiker, moren skredet, og storebroren
og vennerne ”tabere” som han selv. På overfladen ser det ud til, at
Lars i dag har brudt sin sociale arv: Han er blevet uddannet arkitekt
og venter et barn med sin kæreste Mette, der er jurist i sin fars
advokatvirksomhed. Men Mette kender ikke til Lars’ barske



baggrund, der stadig hjemsøger ham, og sandheden truer nu både
ham selv og hans ufødte barn. Man siger, at klæder skaber folk, men
gør titler som arkitekt, havnearbejder og arbejdsløs det også? Det
spørgsmål angriber Det halve menneske og sætter spørgsmålstegn
ved, hvad det vil sige at bryde den sociale arv. Det halve menneske
bygger på virkelige hændelser og er bl.a. inspireret af Tilst-sagen fra
Aarhus, hvor to unge biltyve blev skudt og dræbt af politiet. Uddrag
af bogen Antændt af adrenalinet går du direkte mod ham. Han siger
et eller andet, men du hører kun dit eget heftige åndedræt og pulsen
banke i dine tindinger. Han råber noget. Peger ind mod forretningen.
Du knytter din hånd og venter, til han er tæt nok på. Han har høje
tindinger, en bred næse og overskæg. Han ligner en idiot, og det er

han sikkert også, sådan en af de der nævenyttige og selvfede
parcelhusbumser, der kun kan fungere, hvis ligusterhækken er

snorlige, og bedene er revet og uden ukrudt. Nu har han set ukrudt,
der skæmmer gadebilledet i form af to maskerede rambuktyve. Du
venter, til du er helt tæt på ham og kan se det hvide i hans øjne.

Vreden stråler ud af dem. Hans mundvige dirrer. Han vil forme nogle
ord, beordre dig til noget, du ikke har lyst til. Du mærker vreden
stige op fra mellemgulvet, og du retter den mod den lille selvfede

parcelhusbums. Og så svinger du armen. Du rammer ham klokkerent
i hovedet og mærker hans kindben mod dine knoer. Idioten er ramt.
Han falder om på jorden. Om forfatteren Kim Basse er uddannet
journalist og har arbejdet for bl.a. TV 2 | ØSTJYLLAND og

Nordiske Medier. Ideen til "Det halve menneske" affødtes af hans
egen opvækst i den kriminelle og socialt belastede bydel Frydenlund
i Aarhus. Erfaringerne herfra trækker han ofte på både i sit virke som

journalist og som forfatter.
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