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En dag vil vi grine af det Thomas Korsgaard Hent PDF Hvad sker der med en familie i underskud, som

pludselig kommer til penge? Som endelig får det, de har drømt om? Vil alt nu endelig blive godt i hjemmet
for enden af den lange grusvej lidt uden for Skive? Thomas Korsgaard tog læsere og anmeldere med storm
med sin debutroman Hvis der skulle komme et menneske forbi. En dag vil vi grine af det fortsætter den
stærke og sørgmuntre fortælling om Tue, der vokser op i et hjem, hvor børn overlades til sig selv, og hvor

voksne ikke rigtig magter at være forældre. Det er en fortælling om ensomhed og fysisk og psykisk vold som
en del af hverdagen. Men det er samtidig en lun og ikke-fordømmende karakteristik af livet i en hårdt prøvet

familie, hvor realiteterne sjældent lever op til intentionerne. Tues mor har fået en stor erstatning for en
arbejdsskade, og nu skal alt blive godt. Men er penge det, der skal til, for at komme fri af den følelse af rod
og opløsning, der hidtil har præget dagligdagen? Og hvad sker der, når Tue ikke længere er et barn – men en

ung voksen, som opdager, at der er en verden uden for hjemmet for enden af grusvejen?
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sin debutroman Hvis der skulle komme et menneske forbi. En dag vil
vi grine af det fortsætter den stærke og sørgmuntre fortælling om

Tue, der vokser op i et hjem, hvor børn overlades til sig selv, og hvor
voksne ikke rigtig magter at være forældre. Det er en fortælling om
ensomhed og fysisk og psykisk vold som en del af hverdagen. Men
det er samtidig en lun og ikke-fordømmende karakteristik af livet i
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arbejdsskade, og nu skal alt blive godt. Men er penge det, der skal til,



for at komme fri af den følelse af rod og opløsning, der hidtil har
præget dagligdagen? Og hvad sker der, når Tue ikke længere er et
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hjemmet for enden af grusvejen?
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