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Lasses liv Poul Riber Schacksen Hent PDF Lasse elsker at tegne. Så meget at han nogle gange kommer for
sent i skole, fordi han er i gang med en spændende tegning. Lektierne bliver heller ikke passet så godt, men
heldigvis er han hurtig og dygtig til lektierne, når han altså kan lægge en tegning fra sig. Boldspil interesserer
ikke Lasse, men han lader sine forældre tro, at han passer fodboldtræningen. En gang imellem deltager han
dog i spillet i skolegården, og han mærker, at det gør ham mere respekteret i klassen, og at han bliver en del
af kammeratskabet, hvilket han ikke var før. Hans forældre gennemskuer med tiden, at han ikke er så meget
for fodbold, men de når frem til, at det er okay, at han ikke er helt som de andre drenge. Da tiden kommer,
hvor Lasse skal i praktik, synes han, at det kunne være spændende at komme til en avis, og det lykkes for
ham at få en praktikplads på en kulturredaktion. Lasse kommer i gymnasiet og fortsætter med at tegne og

male, og folk begynder at få øjnene op for hans kunst. Senere læser han kunsthistorie på universitetet, og ved
siden af studierne maler han og får solgt mange af sine billeder. At være anderledes er en styrke – ikke en
svaghed. Uddrag af bogen: ”Jeg har lige talt med din lærer, som fortalte mig, at du på en eller anden måde
virkede fraværende i timerne i dag. Kan du forklare det?” spurgte hans mor, da han trådte ind af døren. ”Ja,
hun sagde det samme til mig, men jeg kan ikke helt forstå, hvad hun mener. Det er nok bare fordi, jeg tog den
forkerte bog frem i første time. ”Jamen hun var bekymret for dig. ”Nå, men jeg skal nok sørge for at få den
rigtige bog frem i morgen. Må jeg godt gå ind på mit værelse nu?” ”Jo, men inden du går, kan jeg lige

fortælle dig, at dig og Bo skal være alene hjemme i aften. Far og jeg skal til forældremøde. Hende, som før
har været her og se efter jer, kommer igen i aften. Du ved, hvordan tingene skal klares, og at din lillebror skal
tidligt i seng. Husk nu at få lavet dine lektier!” sagde hans mor. ”Fint nok. Må jeg gå nu?” ”Hvad har du så

travlt med?” ”Jeg vil gerne tegne videre,” svarede Lasse. Om forfatteren: Poul Riber Schacksen er
læreruddannet med dansk og idræt som hovedfag. Han har udover at være artikelskribent også arbejdet som
foredragsholder i Danmark såvel som i udlandet. Han har desuden deltaget i radio- og tv-indslag med emner
som guide til Europas hovedstæder, spisesteder og hoteller samt ridning. Poul Riber Schacksen skriver bøger

inden for flere genrer.

 

Lasse elsker at tegne. Så meget at han nogle gange kommer for sent i
skole, fordi han er i gang med en spændende tegning. Lektierne
bliver heller ikke passet så godt, men heldigvis er han hurtig og
dygtig til lektierne, når han altså kan lægge en tegning fra sig.

Boldspil interesserer ikke Lasse, men han lader sine forældre tro, at
han passer fodboldtræningen. En gang imellem deltager han dog i

spillet i skolegården, og han mærker, at det gør ham mere respekteret
i klassen, og at han bliver en del af kammeratskabet, hvilket han ikke
var før. Hans forældre gennemskuer med tiden, at han ikke er så



meget for fodbold, men de når frem til, at det er okay, at han ikke er
helt som de andre drenge. Da tiden kommer, hvor Lasse skal i

praktik, synes han, at det kunne være spændende at komme til en
avis, og det lykkes for ham at få en praktikplads på en

kulturredaktion. Lasse kommer i gymnasiet og fortsætter med at
tegne og male, og folk begynder at få øjnene op for hans kunst.
Senere læser han kunsthistorie på universitetet, og ved siden af
studierne maler han og får solgt mange af sine billeder. At være

anderledes er en styrke – ikke en svaghed. Uddrag af bogen: ”Jeg har
lige talt med din lærer, som fortalte mig, at du på en eller anden
måde virkede fraværende i timerne i dag. Kan du forklare det?”
spurgte hans mor, da han trådte ind af døren. ”Ja, hun sagde det

samme til mig, men jeg kan ikke helt forstå, hvad hun mener. Det er
nok bare fordi, jeg tog den forkerte bog frem i første time. ”Jamen
hun var bekymret for dig. ”Nå, men jeg skal nok sørge for at få den
rigtige bog frem i morgen. Må jeg godt gå ind på mit værelse nu?”
”Jo, men inden du går, kan jeg lige fortælle dig, at dig og Bo skal

være alene hjemme i aften. Far og jeg skal til forældremøde. Hende,
som før har været her og se efter jer, kommer igen i aften. Du ved,
hvordan tingene skal klares, og at din lillebror skal tidligt i seng.

Husk nu at få lavet dine lektier!” sagde hans mor. ”Fint nok. Må jeg
gå nu?” ”Hvad har du så travlt med?” ”Jeg vil gerne tegne videre,”

svarede Lasse. Om forfatteren: Poul Riber Schacksen er
læreruddannet med dansk og idræt som hovedfag. Han har udover at
være artikelskribent også arbejdet som foredragsholder i Danmark
såvel som i udlandet. Han har desuden deltaget i radio- og tv-indslag

med emner som guide til Europas hovedstæder, spisesteder og
hoteller samt ridning. Poul Riber Schacksen skriver bøger inden for

flere genrer.
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