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Sumobrødre Morten Ramsland Hent PDF Indlevende og humoristisk roman om at være dreng og blive bare
en lille smule voksen. Morten Ramsland Sumobrødre er et billede af en sumobrors på én gang brutale og

uskyldige verden.

Året er 1981, stedet er Paradishaven, et rækkehuskvarter i Odense, hvor 11-årig Lars bor med sin familie. Det
meste af tiden tilbringer han med sine kammerater. De spiller tennis med skrubtudser. De laver mærkelige ting
med hunde. De leger sumobrydere bag nedrullede gardiner. Men først og fremmest tæver de de små og er på
evig flugt fra de store. For Paradishaven er ikke noget paradis. I kvarteret hersker én lov, og den hedder tæsk.

Men Lars får af en række syner, som får spørgsmål til at trænge sig på: Hvorfor må han ikke se sine
bedsteforældre? Hvorfor ligger far indimellem lammet på stuegulvet og stirrer op i luften med vilde øjne?

Små og store skeletter rasler ud af skabet. Og Lars får andre ting at slås med.

Pressen skriver:

»Sumobrødre er en formidabel hyldest til den livskraft og det anarki, som raser i årerne på alle sunde knægte.
En roman, der rammer sit miljø og sin tid på kornet. Ramslands stærkeste bog til dato.«

***** - Ekstra Bladet

»Sumobrødre bekræfter Morten Ramslands plads i superligaen blandt danske samtidsforfattere ... den
allervigtigste ingrediens i Hundehoved, nemlig det vidunderligt humoristiske og fandenivoldske sproglige
overskud, genfindes i Sumobrødre. Hvad Ramsland også evner i den henseende er med fuld indlevelse at

kunne fremstille begivenhederne fra børnehøjde.«

***** – Børsen

»En kvalificeret kuldsejling. «

***** – Jyllands-Posten

 

»Beskrivelsen af drengevoldens nådesløse logik, og nødvendighed for udforskningen af det mystiske, truende
liv, er blændende. «

**** – Berlingske Tidende

 

»En levende og overbevisende skildring af et usentimentalt drengeunivers. «

– Information

 

»En stærk roman ... Ramslands helt egen rå poesi.«

– Kristeligt Dagblad

 

»Et mesterligt psykologisk studium i barnesindets irgange.«

***** – Nordjyske Stiftstidende



 

»Fascinerende roman ... Det er utroligt godt skuldret at fortælle en så dyster historie med så megen humor. «

***** – MetroXpress

***** – Politiken
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