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Bro er konge! Jenny J\u00e4gerfeld Hent PDF Fin og ærlig fortælling om at være sig selv, også selv om man
hellere ville være født med et andet køn. Måns skal med sin mor til Malmø i sommerferien, hvor moren skal
versionere en film. Måns skal "passes" af Nora på 17 år, og hvilken 11-årig har brug for det? Men Nora følger
bare efter ham. Også hen til parken, hvor han møder den cool Mikkel (eller Me Kill, som han udtaler det).
Måns og Mikkel battler i at skate, hvilket ender med, at Måns falder og slår hul i hovedet. Og fra da af er
Måns og Mikkel blodsbrødre og fortæller hinanden alt. Ja, altså lige undtagen, hvad der står i Måns' pas ...
Pressen skriver: »Måns er jeg-fortæller, og fortæller meget overbevisende om sine problemer, og om alt
muligt andet. […] Men ellers handler det mest om venskaber og overlevelse. Bro er konge! er en meget

fornuftig roman, og Måns er et uhyre fornuftigt barn – undtagen lige når han lave boardslide på skateboard og
lander i den lokale andedam – helt konkret.« - Birte Strandby, Bogvægten
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