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To skridt og et lysår Ina Bruhn Hent PDF Ina Bruhn har oparbejdet en betydelig fanskare af unge læsere og på
opfordring genudgiver Høst nu en billigudgave af "To skridt og et lysår", som nogle mener er den bedste

ungdomsbog, hun har skrevet. En bog med stor appel til teenagedrenge.

I "To skridt og et lysår" fortæller Jakob med humor og ironisk distance om sine tre gymnasieår. Med
indlevelse i et drengesind skildres festerne og oplevelserne med bandvennerne Michael og Jeppe, og også den
krise Jakob ryger ud i, da kæresten Louise forlader ham. Jakob er den stille og  afventende type, som synes, at

han står i stampe, mens alle omkring ham rykker og udvikler sig vildt hurtigt:

"Der er mennesker, der oplever utroligt meget, når de er i min alder. Folk, der i deres teenageår rejser Jorden
rundt, tjener penge, bor alene, tager vigtige beslutninger og skifter elskere efter behag. Jeg får hele tiden at
vide, at teenageårene er den tid, hvor man udvikler sig allermest, hvor der er mest, der forandrer sig. Men

hvad med mig! Der er intet sket!"

Pressen skrev:

»Dansk ungdomsbog i verdensklasse… Beskrivelsen af trekløverets venskab er gribende og sjældent
velgennemført. Det hele opleves igennem Jakob og med ham bliver personerne helt levende, mens de tumler

rundt i og omkring den følelsesmæssige suppedas, som gymnasiet også er. Intet er sort/hvidt, og netop
nuancerne mellem de menneskelige relationer træder tydeligt frem og er både tankevækkende, tåkrummende

og hjerteskærende… Jeg gentager gerne mig selv, når jeg siger, at Ina Bruhn er den fornemmeste
ungdomsbogsforfatter, vi har i Danmark.«

- Fortællingen.dk
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