
Gul snö
Ladda ner boken PDF

Johan Unenge
Gul snö Johan Unenge boken PDF I ett helt år har David och Jocke pantat flaskor, rastat hundar och klippt
gräsmattor för att tjäna ihop till varsin snowboard. Ivriga gör de sitt första åk i en knappt snötäckt backe och

faller huvudstupa i leran. Räddningen blir klasskompisen Noa som kan allt om utrustning, tricks och
åkteknik. När den första snön väl lagt sig upptäcker David och Jocke att Noa knappt kan stå på brädan. Med

det gemensamma intresset för snowboardåkning uppstår en stark vänskap som mognar med pojkarnas
förmåga att ha överseende med varandras brister och later. Johan Unenge beskriver insiktsfullt hur ett intresse
kan bli så starkt att det absorberar hela ens tankevärd - åtminstone nästan; blandat med pojkarnas drömmar
om stordåd i alperna ryms också tankar om vänskap och tjejer. ” Snöbröder” är en flerbottnad berättelse som
påminner läsaren om att de flesta av oss måste anstränga oss för att uppnå våra mål och att ingen är bra på

allt, men säkerligen på något.

Johan Unenge är författare till ett flertal uppskattade barn- och ungdomsböcker,
bland andra de populära böckerna om skejtaren Pontus. Unenge nominerades 2004 till Augustpriset för
ungdomsromanen ”Vi som ser på”. Om Johan Unenges senaste bok ”Tro, hopp och burnout” skrevs bland

annat följande: ”Johan Unenge är en av våra mest intressanta barn och ungdomsförfattare idag.” Uppsala Nya
Tidning




I ett helt år har David och Jocke pantat flaskor, rastat hundar och
klippt gräsmattor för att tjäna ihop till varsin snowboard. Ivriga gör
de sitt första åk i en knappt snötäckt backe och faller huvudstupa i

leran. Räddningen blir klasskompisen Noa som kan allt om
utrustning, tricks och åkteknik. När den första snön väl lagt sig

upptäcker David och Jocke att Noa knappt kan stå på brädan. Med
det gemensamma intresset för snowboardåkning uppstår en stark

vänskap som mognar med pojkarnas förmåga att ha överseende med
varandras brister och later. Johan Unenge beskriver insiktsfullt hur
ett intresse kan bli så starkt att det absorberar hela ens tankevärd -
åtminstone nästan; blandat med pojkarnas drömmar om stordåd i

alperna ryms också tankar om vänskap och tjejer. ” Snöbröder” är en



flerbottnad berättelse som påminner läsaren om att de flesta av oss
måste anstränga oss för att uppnå våra mål och att ingen är bra på

allt, men säkerligen på något.

Johan Unenge är författare till ett flertal
uppskattade barn- och ungdomsböcker, bland andra de populära
böckerna om skejtaren Pontus. Unenge nominerades 2004 till
Augustpriset för ungdomsromanen ”Vi som ser på”. Om Johan
Unenges senaste bok ”Tro, hopp och burnout” skrevs bland annat
följande: ”Johan Unenge är en av våra mest intressanta barn och

ungdomsförfattare idag.” Uppsala Nya Tidning
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