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Vi taler så meget om banderne. Deres tro og ære.

 

Hassan er en af de slemme drenge fra ghettoen. Smidt ud af flere skoler, har truet og slået en lærer. Han er
bedst til at køre fra politiet på stisystemet. Ære er vigtigt for ham Jon er rockersupporter, hans far fusker med
motorcykler. Jons fætter er med i Bandidos. Jon er bedst til at fuske scootere. Smidt ud af flere skoler. Ære er
vigtigt for ham. Sammen tager de til Sverige, en slags flugt med en fyret pædagog og Hassans hund. Enhver
lighed med virkelige udtalelser og normer er tilsigtet. Men de unge og alle de andre personer er forfatterens

fantasi.

 

Bjarne Kim Pedersens mange klubår og nuværende undervisning i tæt kontakt med unge, deres glæder og
problemer har været en grundig research i, hvad unge mennesker tænker og gør.

 

Alle de emner, der tages op, har forfatteren siddet og talt om med de unge. Fra arbejdet har det været en
almindelig udtalelse, at det kunne være morsomt at gå rundt med et GoPro på skulderen og filme hverdagen,
og så vise for skiftende undervisningsministre for at høre den øverste chefs bud på, hvad man skal gøre.
Virkeligheden overgår ofte fantasien. Unge læsere har haft fingre i bogen, inden den udkommer, som en

blanding af testlæsere og konsulenter med lov til at sætte ´røde streger.´  

 

Hans seneste ungdomsbøger trilogien, Bøllevinger, Uden for festen  og Køllesvingerne har solgt over 1200
eks. og fik følgende ord med på vejen:

 

´Hvis du ikke kender forfatteren, så læs Bøllevinger. Der er ikke mange ungdomsbøger, som både er
spændende og lette at læse...´ Lektør Lars Larsen om Køllesvingerne. "Bjarne kim Pedersen beretter om de
unges liv og familie med lige dele nøgternt syn og indlevelsesevne... bogen er spændende, skidegod og

favner sine unge på smukkeste måde, ingen lades i stikken i beretningens meget flot afbalancerede neutralt
betonede omsorg." Poul G. Exner om Bøllevinger. Bøllevinger blev i 2013 anbefalet som ferielæsning af
Dansklærerforeningen, NOTA og Nationalt Videncenter for Læsning. Forældre, lærere, pædagoger og piger

må også gerne læse bogen.
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