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Den fortabte Bo Skjoldborg Hent PDF "Den fortabte" er en roman om frygten for at leve livet.

Den 29-årige Sebastian holder medmennesker og følelser på behørig afstand. Han vil ikke engagere sig aktivt
i noget, der kræver indleven og medleven – det være sig familie, venskaber og da slet ikke kærlighed.

Den eneste, han forholder sig til, er Theo, Sebastians storebror, og han er død, druknet en novemberdag. Theo
var et menneske, meget forskellig fra Sebastian. Han var en oprører, lidenskabelig og kaotisk på samme tid i

sin søgen efter en mening med tilværelsen.

I romanen gennemgår Sebastian et forløb, hvor han til sidst er nødt til at vælge, om han vil prøve at forstå sig
selv – og derved komme til at leve en slags liv – eller om han vil fortsætte en tilværelse, hvor alle handlinger

og begivenheder har samme grå gyldighed.

Den danske forfatter og digter Bo Skjoldborg er født i 1966 og står bag en lang række anmelderroste romaner,
børnebøger og digtsamlinger. Bo Skjoldborg underviser desuden i skriveprocesser og –teknikker og har

endvidere udgivet bøger om at skrive.

"Det er morsomt, ganske stilsikkert og indimellem gribende beskrevet … Romanen, som også er et
generationsportræt, indeholder fin satire og megen munter resignation."

(Hans Fl. Kragh, Ekstra Bladet)
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